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“Ul duz”  ki mi  dər gi nin hər han sı sa yı ba rə də
söz söylə mək iri həcm li bir ro ma na və şe ir lər
top lu su na rəy yaz maq dan qat- qat çə tin dir. Çünki
konk ret bir əsər dən fərq li ola raq,  dər gi nin hər
sa yın da ta nı dı ğın- ta nı ma dı ğın, bə zi lə ri nin adı nı
ilk də fə eşit di yin gənc qə ləm sa hib lə ri nin müxtə -
lif janr lar da ya zıl mış xey li əsə ri ilə ta nış olur -
san: şe ir, he ka yə, po vest, ədə bi tən qid, müsa hi -
bə, bə dii tərc ümə... Bir sözlə, çağ daş ədə bi gənc -
li yin mürək kəb ya ra dı cı lıq alə mi nin can lı bir par -
ça sın da ye ni mövzu və üslub ax ta rış la rı nı, öz ya -
şıd la rın dan fərq lən mək is tək lə ri ni iz lə mək im -
ka nı əl də edir sən. Dər gi də dərc olun muş bir he -
ka yə və ya bir ne çə şe ir əsa sın da ob yek tiv və
əda lət li  qiy mət ver mə yin çə tin li yi ni və mürək -
kəb li yi ni də bu ra əla və et mə li yəm.  An caq dər gi -
nin  baş re dak to ru, gənc dos tum Qu lu Ağ səs mə -
nə be lə bir tək lif edən də bo yun qa çı ra bil mə -
dim. Əv və la, dər gi nin bir sa yı nı əv vəl dən axı ra
oxu maq la ədə biy ya tı mız da ilk ad dım la rı nı atan
gənc lə ri da ha ya xın dan ta nı maq ma ra ğın day -
dım; baş qa vaxt be lə diq qət li ya naş mır san, sürət -
lə oxu yub ke çir sən;  rəy bil dir mə yin isə ay rı bir
mə su liy yə ti var. Gənc lə rə qar şı yo lun baş lan ğı -
cın da diq qət li və qay ğı keş ol maq bor cu  muz dur.  

Ə də biy yat ta le işi dir, bəl kə də, alın ya zı sı dır;
bu yo la düşən bir gən cin ha ra qə dər ge də bi lə cə -
yi, Al lah dan ona ay rıl mış vax tı ne cə də yər lən di -
rə bi lə cə yi, düşdüyü şə ra i tin onu han sı gözlə nil -
məz olay lar la qar şı laş dı ra ca ğı və onun hə ya tın
ağır sı naq la rın dan çı xa raq yo lu na da vam edib
edə bil mə yə cə yi qa baq ca dan praq noz laş dı rıl -
ma sı mümkün ol ma yan mə sə lə dir. Ocaq ye ni
alı şır, mən onu üfürüb gur laş dır ma nın tə rəf da -
rı yam, su töküb söndürmə yin yox. Hə mi şə be lə
dü şünmüşəm: “Ə də biy yat və İn cə sə nət” qə ze -
tin də şöbə müdi ri, “Ya zı çı” nəş riy ya tı nın, “A zər -
bay can” qə ze ti nin baş re dak to ru olan da da, mət -
bu at və İn for ma si ya na zi ri və zi fə sin də iş lə yən -
də də, qa pı nı döyən kim sə ni la qe yd qar şı la ma -
dım. Bu gün əbə di aləm də şöhrət qa zan mış bir
çox müəl li fin ilk ki ta bı nı, bə zən özlə ri ni ta nı ma -
sam da,  nəşr et dim. Am ma da xi li bir hiss lə o
vaxt da düzgün se çim et mi şəm və in di görürəm
ki, əs lin də is te dad li adam la rı ayı rıb seç mək də
səh vim az olub.  

Dər gi nin bu sa yı haq qın da rəy bil dir mə yə
ra zı lıq ver mə yi min ikin ci sə bə bi də baş re dak -
tor Qu lu Ağ sə sə olan sə mi mi müna si bə tim dir. O,
ədə biy ya ta ilk ad dım la rın dan diq qə ti mi cəlb edən
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EKSPERT



El şən Əzi min “Bir gün son ra” po e ma sın da,
bir kən din sa vaş mey da nı na dönən dən son ra kı
du ru mu təs vir edi lir.  

Bir qa ran quş yu va sı na 
Qa yı dır, yu va nə gə zir?! 
Dağ hə min dağ, düz hə min düz. 
O el, o oba nə gə zir?! 

...Ça ya bax, in ti har edib,  
Qa lıb qa ya dan ası lı. 
Ev lər ya ra lı əs gər di, 
Ölür sən gə rə qı sı lıb.   

Ki çik, konk ret po e tik de tal lar, iş ğal olun muş
bir kən din  ürək da ğı dan, fa ci ə li  mən zə rə si ni
göstə rə bi lir. Po e ma nın so nun da bir kən din
düşmə nə təslim edil mə si bütöv bir mil lə tin fa ci -
ə si nin, al da dıl mış lı ğın, xə ya nə tin, əsas sız lov ğa -
lıq la rın ta rix lə öyünə-ö yünə bu gününü unut -
maq ca hil li yi nin  acı nəğ mə si nə çev ri lir.  

Bu elat öz keç mi şi ni 
Üzünə tu tub ya şa yır. 

Və ya
...Bir atım ba rı tı var mış, 
Onu da atıb ya şı yır.  

Po e zi ya və bəd di ədə biy yat Qa ra ba ğın iş ğa lı -
nın da Zən gə zur, Göyçə, İrə van ma hal la rı nın iş -
ğa lı ki mi unu dul ma sı na im kan ver mə mə li dir.  Bu
iş də əsas yük müha ri bə nin alov la rın da do ğul -
muş və va müha ri bə nin ev siz -e şik siz qoy du ğu,
bu gün ar tıq ya şa dol maq da olan nəs lin üzə ri nə
düşür. 

Dər gi nin bu sa yın da Ar tur Şo pen ha u er dən
baş la ya raq, Um ber to Eko ya qə dər, bir sı ra dünya
klas sik lə ri nin afo ris tik de yim lə ri top lan mış dır.
Mən cə, bu da jur na lın uğur lu la hi yə lə rin dən bi -
ri dir. 

Ta nın mış ədə bi yyatş ünas alim Mə ti Os ma n -
oğ lu “Söz” Ya ra dı cı lıq bir li yi nin is te dad lı üzvlə -
ri ni  jur na lın oxu cu la rı na təq dim edir. Ba kı Dövlət
Uni ver si te ti nin fi lo lo gi ya fakü ltə sin də be lə bir
bir li yin ol ma sı na se vin dim. Vax tı ilə biz də ilk
şe ir lə ri mi zi uni ver si te tin ədə biy yat dər nə yin də
oxu mu şuq. Son ra dər nə yin “Qönçə lər” ad lı bir
bülle te ni bu ra xıl mış dı. Se çi min nə qə dər doğ ru
ol du ğu nu göstər mək üçün o bülle ten də ki gənc -
lə rin bir ne çə si nin adı nı çək mək is tə yi rəm. El -

dar Ba xış, Mən zər Ey nul la ye va, Ra miz Rövşən,
Sey ran Sə xa vət, Qa çay Köçər li, Sa bir Rüstəm xan lı
və s. Çox ar zu edər dim ki, “Söz” bir li yi nin “Ul -
duz” da təq dim edi lən üzvlə ri: Zə ri fə Həm zə ye -
va, Adi lə Ha cı lı, Əli qu lu Bə dir li, El na ra Ta lı bo va,
Ay nur Əh məd li, İz zət Mi ka yıl za də, Fər qa nə Qə -
di mo va ən ya xın gə lə cək də ədə bi mühi ti miz də
köhnə uni ver si tet mə zun la rı nın  ye ri ni tu ta bil -
sin lər.  

Düzünə qal sa, ədə biy yat da heç kim heç ki -
min ye ri ni tut mur. Bu mə na da tə lə bə gənc li yi -
mi zə, bəl kə də, tə vazö kar lıq dan uzaq ol sa da,
“bu ad la rı çə ki lən lər qə dər xid mət et sin lər“ de -
mə yim, da ha  doğ ru olar. Ad la rı çə ki lən gənc lə -
rin ya zı la rı nı oxu yan dan son ra Mə ti Os ma noğ lu -
nun on la rı be lə ürək lə oxu cu la ra təq dim et mə si -
nin sə bəb siz ol ma dı ğı nı an la dım və mən də onun
fik ri nə qo şul dum: “An caq bir hə qi qət var ki, ədə -
biy yat yo lun da il kin şərt olan is te dad var bu
gənc lər də. İşin ge ri si isə ilk növbə də on la rın öz -
lə rin dən və əbə di ic ti ma iy yə tin qay ğı və həs sas -
lı ğın dan ası lı dır” .  

Mən cə, Zə ri fə Həm zə ye va nın li rik qəh rə ma -
nı nın sev gi eti ra fı or iji nal bir şə kil də ifa də olu -
nub: 

Sözlər dən və gözlər dən uzaq da 
o ta ğın bir küncündən se vi rəm sə ni. 
Küncün 
ən çox toz yı ğıl mış ye rin dən,  
ba la ca uşaq la rın oy na yar kən 
itir dik lə ri oyun caq la rın  
düşdüyü yer dən se vi rəm sə ni. 
Ta pı lın ca ya 
və ən se vim li oyun ca ğa çev ri lin cə yə 
qə dər gözlə yə rək. 
O nun bi rin ci şe i ri də be lə bir zə rif 

ru hun ifa də si dir: 
Bə zən ən mümkünsüz ola na 
inan dı ğı üçün baş ve rər möcu zə lər. 

Zə ri fəy lə bə ra bər, fi lo lo gi ya fakü ltə si nin ikin -
ci kur sun da oxu yan (in di, yə qin, üçüncü kurs)
Adi lə Ha cı lı nın “Ad sız şe ir lə ri” iki par ça dan iba -
rət dir. Epik tərz də ya zıl sa da,  “Götür get” xi ta bı
ilə qur ta ran şe ir də əs lin də bir qoş ma  ov qa tı var.
Bu şe ir mə nə unu dul maz şa i ri miz Nə bi Xəz ri nin
mis ra la rı nı xa tır lat dı. “Qa ra mə nə düşsün, ağı
sən götür”. Adi lə sev gi də ki fə da kar lı ğı nı baş qa
sözlər lə, özünə məx sus bir şə kil də ifa də edir.          
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şa ir lər dən bi ri dir. Sa kit, tə vazö kar, sözünü qış -
qır ma dan, la kin iç dən gə lən bir inam la de yən,
ağır baş lı və mə nə, nə dən sə,  Cə fər Cab bar lı nın
gənc lik il lə ri ni xa tır la dan Qu luy la tez- tez görüşmə -
sək də, elə cid di bir əla qə miz, otu rub dur ma ğı -
mız, fi kir alış- ve ri şi miz ol ma sa da, həm ya zı la rı,
həm də dər gi də gördüyü iş lər lə tək cə mə nim
ürə yim də yox, çev rə miz də ki bir çox yaş lı ya zar -
la rın sev gi si ni qa za nıb.  

“Ul duz ”un ya ran ma sı ilə bi zim ədə biy ya ta
gə li şi miz təx mi nən ey ni vax ta düşüb. Bu na görə
də ay rı ca gənc lər dər gisi nin açıl ma sı qə ra rı ötən
əs rin al tmı şın cı il lə ri nin şe ir hə vəs kar la rı üçün
əsl bay ra ma çev ril miş di. Mən o vaxt tə lə bə ol -
sam da, həm də ”Ə də biy yat və İn cə sə nət” qə ze -
tin də iş lə yir dim. Jur na lın ya ra dı cı he yə ti ilə bir
mühit də idik və on la rın ne cə hə vəs lə işə baş la -
dıq la rı nı yax şı xa tır la yı ram. İş elə gə ti rib ki, o
vaxt dan bə ri dər gi nin, de mək olar ki, bütün ya -
ra dı cı la rı ya xın dost la rı mız olub. 70-80-ci  il lə -
rin, şər ti an lam da, ədə bi in ti ba hı “Ə də biy yat və
İn cə sə nət” qə ze ti nin ti ra jı nı 80000-ə çat dı ran -
da, “Ul duz ”un ti ra jı da hər hal da 10000-dən yu -
xa rı olar dı. İn di jur na lın az  ti raj la çap olun ma sı
anor mal bir hal dır. Üzvlə ri nin sa yı 2000-dən yu -
xa rı olan ya zar lar bir li yi nin dər gi si bu qə dər az
ti raj la çap olu nur sa, bu onu göstə rir ki, ya heç
gənc lər bir- bi ri ni oxu maq is tə mir, ya da yaş lı nə -
sil on la rı əvəz edə cək mə nə vi övlad la rı ilə az
ma raq la nır lar. Mən cə, bu həm ədə bi mühi ti miz -
də, həm də, ümu miyyət lə,  top lum da müza ki rə
olun ma lı mə sə lə dır. 

Bir çox la rı ki mi mə nim də hə ya tım da “Ul -
duz ”un müəy yən ro lu var. Düzdür, mə nim əlim -
də “Ə də biy yat və İn cə sə nət” qə ze ti ki mi böyük
tri bu na var idi, or da ar dı cıl çap olu nur dum, la -
kin “Ul duz”  da gənc lər üçün ar zu olu nan ya ra dı -
cı lıq mey da nı idi. Jur nal da ilk də fə “Kən di mi zin
qız la rı na” və “Mu ğam tə pə lə ri” ad lı iki şe ir lə çı -
xış et miş dim. Ma raq lı dır ki, ilk ki ta bı ma yol açan
da elə bu iki şe ir ol muş du. Və “Gənc lik” nəş riy -
ya tı nın o vaxt kı baş re dak to ru Ək rəm Əy lis li si -
fa riş göndə rib şe ir qov lu ğu mu is tə miş di. 

İn di gə lək dər gi nin 6-cı sa yı na. Hörmət li So -
na xa nım Və li ye va ek spert ol maq la, may nömrə -
si nə. “Yol çu yol da gə rək” ad lı ge niş bir rəy yaz -
mış, müəl lif lə rin hər bi ri haq qın da qay ğıy la, həs -
sas lıq la rəy bil dir miş,  özündən əv vəl ki ek spert,
dos tum Sey ran Sə xa və tin ədə bi aləm də ilk ad -
dım la rı nı atan “Ul duz” müəl lif lə ri nə aşı rı tə ləb -

kar lıq və sərt li yi ni qeyd edə rək, gənc lə rə da ha
sə bir li və həs sas lıq la ya naş maq zə ru rə ti ni bil -
dir mə yi  də unut ma mış dır.  

So na xa nı mın gənc lə rə qiy mə ti be lə bir həs -
sas lıq nümu nə si dir. O hər bir müəl lif haq qın da
ay rı ca da nı şır, fürsət dən is ti fa də edib baş qa ya -
zı la rı nı da xa tır la dır. Ey ni za man da, güzəş tə get -
mə dən,  gənc lər lə bağ lı ar zu la rı nı da di lə gə ti rir.
Görünür, dər gi yə qiy mət ver mə nin ən yax şı yo lu
elə bu dur: hər bir müəl lif haq qın da ay rı ca da -
nış maq.  

So na xa nı mın da qeyd et di yi ki mi, gənc müəl -
lif lə rin “Özüylə söhbət” rub ri ka sın da öz su al la -
rı nı ca vab lan dır ma la rı  on la rı ta nı ma mı za, mil li-
 mə nə vi və ədə bi də yər lə ri mi zə ya naş ma tərz lə -
ri ni görmə mi zə, şəx si key fiy yət lə ri ilə ta nış ol -
ma ğı mı za im kan ya ra dır. 6-cı say da özü ilə söhbət
növbə si Al pay Azə rə ça tıb.  

Söhbət ma raq lı bir su al la baş la yır: “Yed di il -
dir ya zır san, yo rul ma dın yaz maq dan?” Mən cə,
ya ra dı cı lıq yo lun da yed di ad dım at maq hə lə yed -
di ya şı na do lub 1-ci sin fə get mək ki mi bir şey dir.
Yə ni qa nad la rı ye ni cə bər ki yən müəl lif gə rək hə -
lə yo rul maq haq qın da düşünmə sin. Əs lin də bu
söylə  nişin ru hun da da be lə bir yor ğun luq yox -
dur. Elə özü də bi r az son ra “ya ra dı cı lıq sə nin
üçün nə dir?” so ru su na ca vab ve rər kən ya ra dı cı -
lı ğın əsa sən, “din cəl mək, ləz zət his si” ol du ğu nu
bil di rir. De mə li, ya ra dı cı lıq an la yı şı ilə yor ğun -
luq an la yı şı bir yer də ola bil məz. Al pay tən qid -
dən qorx mur, inam la de yir ki, son iki  il də dil lə
bağ lı qüsur la rı ara dan qal dı ra bil mi şəm. Mən
onun “Bu bu və müha ri bə”,  “Su san lar və da nı -
şan lar” ad lı he ka yə lə ri nin bə dii di lin də be lə bir
qüsur görmə dim. Am ma söhbə ti nin bə zi cümlə -
lə ri göstə rir ki, dil lə bağ lı özünə et di yi xə bər -
dar lıq əsas sız de yil. Mə sə lən,  “an caq düşünmürəm
ki, mən də dil o qə dər bər bad hal da ol sun ki, yaz -
dı ğım he ka yə lə rin ədə bi də yə ri ol ma sın” cümlə -
sin də ey ni fe i lin və bağ la yı cı nın iki də fə tək rar
edil mə si diq qət siz li yin əla mə ti dir. Bu fik ri da ha
sə li qə li de mək olar dı. Ağ lı ma gə lən bir va ri an tı
mən de yim: “am ma mən  bə dii di li min, yaz dı ğım
he ka yə lə ri ədə bi də yər dən sa la caq sə viy yə də
bər bad ol du ğu nu düşünmürəm!” Ya xud “mə nim
di lim o də rə cə də bər bad de yil ki, yaz dı ğım he -
ka yə lə rin ədə bi də yə ri ol ma sın”. Za hi rən çox adi
görünən və baş qa la rı nın diq qə ti ni cəlb et mə yə -
cək  mövzu lar Al pay Azə rin qə lə min  də bə di i lik
qa za nır və psi xo lo ji in cə lik lə təs vir edi lir. 
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nə zə ri xa rak ter da şı yır. Müəl lif mövzuy la bağ lı
yer li ma te ri al lar dan da is ti fa də et sə, da ha yax şı
olar dı. Ay nur xa nı mın Ame ri ka ma a rif çi li yi nə
həsr olun muş el mi araş dır ma sı da “Ul duz” oxu -
cu la rı nın ədə bi- fəl sə fi düşüncə lə ri nə ye ni qi da
ve rir; ma a rif çi li yin mil li şüu run gə liş mə sin də
oy na dı ğı ro la işıq tu tur. 

Ley la Əsə dul la ye va nın Ed qar Po və Ro bert
Bern sdən çe vir mə lə ri də onun bu sa hə də uğur la
ça lı şa bi lə cə yi ni göstə rir. 

“Şe ir vax tı” baş lı ğı ilə təq dim olu nan po e tik
nümu nə lər ara sın da is te dad lı qə ləm sa hib lə rin -
dən Va sif Süley ma nın, Fa iq Ba la bəy li nin, Xə zər
Süley man lı nın po e tik sil si lə lə ri ay rı ca qeyd olun -
ma lı dır. Fa iq Ba la bəy li ədə bi mühit də yax şı ta nı -
nan, şe ir və nəsr ki tab la rı ilə im za sı nı çox dan
təs diq et miş və sev dir miş şa ir lə ri miz dən bi ri dir.
Dər gi nin bu sa yın da da gənc lik ru hu nu qo ru yub
sax la yan, duy ğu lu şe ir lə ri ni təq dim e dir. Va sif
Süley man da yax şı ta nı dı ğı mız müllif lər dən dir
və şe ir lə ri onun ənə nə vi qoş ma jan rın da bu
günün ru hu nu ifa də et mək ba ca rı ğı nı göstə rir. 

“Dər gi də ki tab” bölmə sin də Xə zər Süey man -
lı nın “Günah kar” şe ir sil si lə si təq dim olu nub. Ek -
spert ya zı sı bu şe ir lə rin ge niş təh li li nə im kan
ver mir. Qı sa ca onu de yə bi lə rəm ki, bu im zay la
ta nış lı ğı ma da se vin dim. 

A ləm Kən gər li nin “Ve lo siped” he ka yə si də
ai lə- mə i şət, uşaq la rın tər bi yə si mövzu sun da ya -
zıl mış ma raq lı ya zı dır. La kin sə li qə siz dir. Di a loq -
lar la müəl lif təh ki yə si bir- bi ri nə qa rı şır. 

Ba kı Av ra si ya Uni ver si te ti nin tə lə bə lə ri Na -
hi də Sa bir li, Nu ra ni Ab bas lı nın, ta nın mış şa ır Is -
lam Sa dığın “O ca ğı közündən ta nı yı ram” ki ta bı
haq qın da yaz dıq la rı mə qa lə lər də gənc lə rin ədə -
bi tən qid sa hə sin də ilk təcr übə lə ri ki mi xoş tə sir
ba ğış la yır. La kin yax şı olar dı ki, bu ya zı lar İs lam
Sa dığın öz təq di ma tı ol ma dan ve ril sin. 

Nə ha yət, dər gi nin ən iri həcm li və de yər dim
ki, ən sanbal lı əsə ri haq qın da. Bu, Fi ruz Mus ta -
fa nın “ya rım çıq po vest haq qın da he ka yə” ad lan -
dı rı ğı “Fan tast ya zı çı nın Mars da dəf ni” ad lı əsə -
ri dir. Fi ruz Mus ta fa görkəm li ya zı çı, dra ma turq
və pub li sist lə ri miz dən bi ri dir; so si al me di a da
fə al dır. Pyes lə ri ölkə dən kə nar da da bir sı ra te -
atr la rın səh nə sin də oy na nılıb. O, he ka yə si üçün
ma raq lı bir for ma se çib. Ha di sə lər iki müstə vi də
cə rə yan edir. Görünən qat da müəl lif öz is ti ra hə -
ti ni  təs vir edər kən ikin ci müstə vi də fan tas tik
bir süjet təq dim edi lir; yə ni əsər için də əsər ya -

ra nır: bi ri re a list, di gə ri fan tas tik. Mən cə, Fi ruz
Mu s ta fa bu iki süje ti us ta lıq la və tə bii şə kil də,
ça lın- çar paz xət lər lə bir- bi ri nə bağ la mış dır. Son -
da fan tas tik mövzu da yaz ma ğa baş la dı ğı ye ni
əsə ri ni cı rıb atır; am ma tə əss üflən mə yə dəy məz,
çünki ar tıq əsər ta mam lan mış dır; bütöv bir fan -
tas tik ro ma nın in for ma si ya yükü he ka yə yə sı -
ğış dı rıl mış dır. 

Dər gi Qax ra yo nun da ya şa yan, is te dad lı rəs -
sam İla hə İs gən də ro va nın “Sər gi” si, yə ni əsər lə -
rin dən iba rət kol laj la qa pa nır.  

Əl li il də “Ul duz” şə rəf li bir yol ke çib. Bə dii
re dak tor Əda lət Hə sə nin zövqü və sə li qə si dər -
gi nin hər sa yın da görünür. 

Xır da tövsiyə lə rim də var. İs tər dim ki,  müə -
liff lər haq qın da qı sa ca bil gi lər ve ril sin, ya zı la rı -
nın növü göstə ril sin. (mə sə lən, he ka yə, es se və
s.) Bu, gənc lə ri da ha yax şı ta nı ma ğı mı za yar dım
edər. İlk də fə çap olu nan müəl lif lər fərq lən di ril -
mə li dir. İn di ki hal da, bölmə lər də bir qa rı şıq lıq
var.  

Kül ha lın da, dər gi nin bu sa yı mə nə xoş tə sir
ba ğış la dı. Bugünümüzün böyük dərd lə ri və so -
run la rı nı əks et di rən, və tən daş lıq pa fos lu ya zı -
lar az ol sa da, gənc lə ri mi zin in cə ru hu nu, sev gi
və həs rət duy ğu la rı nı, sözə say ğı lı müna si bət lə -
ri ni görə bil dim. Baş lan ğıc üçün bun lar ye tər li -
dir. Ədə biy yat işi yo rul maz zəh mət və fə da kar lıq
is tə yir. İna nı ram ki, bu yo la atıl mış gənc lər bu
mə su liy yə ti bi lir lər. 

Dər gi yə, onun əmək daş la rı na, müəl lif lə ri nə
ye ni ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu su və say ğı lar la...  

P.s: Diq qə tim dən ya yı nan bir şey var sa, Qu lu
Ağ səs nin ya xa sın dan ya pı şın, çünki o boy da dər 
gi ni oxu ma ğı ma və bu qeyd lə ri mi yaz ma ğı ma cə 
mi iki gün vaxt ver miş di... 

Çə tin lə ri mə nə sax la,  
asan la rı götür, get. 
...Dəy mə mə nim pa yı zı ma, 
seç için dən ya şıl qal mış yar paq la rı, 

götür, get. 

“Söz” Bir li yin də ki qız lar dan fərq li ola raq, Əli -
qu lu Bə dir li  böyük ənə nə si olan bu şe ir şək li nin
im kan la rı nın son suz ol du ğu nu bir da ha təs diq -
lə yir.   

El na ra Ta lı bo va “Vaxt sız ge diş” və “Mo no loq”
şe ir lə rin də gənc li yin xoş bəxt və duy ğu lu çağ la -
rı nı ya şa yır. Böyük hə ya tın, böyük sev gi nin as ta -
na sın da olan  müəl li fin düşüncə lə ri nin di gər rə -
fi qə lə ri ki mi sər bəst və nə fəs ge niş li yi ilə ifa də si
var.  

Mə nim sözlə rim şe ir lə rim ki mi dir: 
Az dır sa, səb rim dən, çox dur sa,  

sə ni sev di yim dən dir.  
...Mə nim bu günlə rim dünən lə rim ki mi dir: 
Bir- bi ri nə bən zə sə də, xa ti rə lə ri fərq lə nər. 
Keç mi şi sən qo xu yar; ağ la yar,  gülər. 

Bu tə lə bə ax ta rış la rı nın han sı so nu ca va ra -
ca ğı nı in di dən de mək çə tin dir. An caq önəm li olan
on la rın hiss lə ri nin du ru lu ğu, eti raf la rı nın sə mi -
mi li yi və ürək lə rin də ki zə rif çır pın tı la rı ifa də et -
mək üçün gə rə kən sözlə ri, ifa də tər zi ni ta pa bil -
mə lə ri dir. Bu şe ir lə rin bə zi lə ri gözə nil məz, yə ni
no vel la va ri son luq la bi tir. İs tər dik bu son luq lar
hə mi şə işıq la, se vinc lə, xoş bəxt lik lə do lu ol sun.
Gənc lə rin bə zi lə ri sər bəst şe i rə, öz fi kir lə ri ni qa -
fi yə və vəzn çər çi və lə rin dən kə nar da, bə zən, hət -
ta epik bir tərz də ifa də et mə yə üstünlük ve rir -
lər; kim sə bu na asan yol ki mi ba xa bi lər, bu, doğ -
ru dan  da, nis bə tən asan yol ola bi lər, əgər müəl -
li fi is te dad lı dır sa, sözünün ma ya sın da po e tik baş -
lan ğıc və ya po e tik ma ya var sa... 

Dər nək üzvlə ri nin nəsr əsər lə ri də təq dim
olun muş dur.  

Tə lə bə gənc lər dən Ay nu run, İz zə tin, Fər qa -
nə nin ki çik həcm li he ka yə lə ri də on la rın gündə -
lik hə ya tı mı zın  xır da olay la rın da öz mə nə vi -es -
te tik ba xış la rı nı ifa də et mək  ba ca rı ğı nı nüma yiş
et di rir. Özəl lik lə İz zə tin “Qar dan adam” ad lı cə -
mi bir sütun luq he ka yə si in san müna si bət lə ri -
nin və psi xo lo gi ya sı nın sir li qat la rı nı aç maq ba -
xı mın dan ma raq lı dır. Ey ni sözlə ri Vüsal Nu ru -
nun “Za ma nın ar xa sın da” ad lı dra ma tik, fa ciə

ruh lu he ka yə si haq qın da da de mək olar. Üzləş -
dir dik lə ri mad di sı xın tı la rın, iş siz li yin müa sir
gənc li yi, bə zən ru hu sar sın tı ha lı na gə tir di yi ni
he ka yə də yığ cam və sə lis bə dii dil lə, də qiq təs -
vir lər lə çat dı rılır.  

Xa ti rə Nurg ül “Tərc ümə sa a tı” rubri ka sın da
Ma ri na Sve ta ye va nın “Dəf nə çə lən gi” ya zı sı nı
təq dim e dir. Məş hur şa i rə nin mürək kəb, ya rım
cümlə lər və iç di a loq lar la zən gin olan əsə ri  sə -
riş təy lə çev ril miş dir.   

Dər gi nin baş re dak tor müa vi ni Tə ra nə Va hid
öz iş yol da şı nın xa ti rə si ni “A yaq səs lə ri, sə si və
səs siz li yi” ya zı sın da hüzn və sev giy lə, bir dost
yan ğı sıy la çat dı rır: “Kə dər li olan bu dur ki, uzaq -
dan ad dım səs lə ri də eşi dil mir”. Am ma ya zı  sa -
də bir pe şə sa hi bi nin kə sil mə yən ayaq səs lə ri
tə si ri ba ğış la yır. 

Ey ni ruh lu baş qa bir ya zı nı da ma raq la oxu -
dum;  El xan Yur doğ lu öz gənc lik və qə ləm dos tu
İl qa ra həsr edib.  “Ölüm şa ir lə rin əy lən cə si dir”
de yən İl qar, ədə bi yol çu lu ğu na ar xa yın ol du ğun -
dan ölümə mey dan oxu yur. “Ölü ya şa maq dan sa,
di ri ölən yax şı dır”. El xan Yur doğ lu nun de di yi ki -
mi, bu ölümlə za ra fat laş maq , ölümlə əy lən mək -
dir. Bütün bun lar ele gi ya tə si ri ba ğış la yan ya zı -
da dost xa ti rə si ni əbə di ləş di rir. 

Gənc lə rin öz ya şıd la rı, dost la rı, on la rın ilk
ya ra dı cı lıq ad dım la rı və ilk ki tab la rı haq qın da
re sen zi ya yaz ma la rı, rəy bil dir mə lə ri yax şı hal -
dır. Hər ye ni nə sil ya zar həm də öz tən qid çi si ni
ye tiş dir mə li dir. El məd din Ni ca tın Kəl bə cə rin və
it miş tor paq la rı mı zın it ki si ilə do lu olan və xalq
şe i ri mi zin ənə nə vi for ma la rın da ya zıl mış şe ir lə -
ri ni El dar Vüqar lı də qiq lik lə təh lil edir, “Bu şe ir -
lər bir oba nın tim sa lın da böyük bir xal qın təh qir
olun muş ru hu nun dər di ni özündə ya şa dı ğın dan
ifa də eti ba rı ilə yol lu- yo laq lı dır. ..” – de yir. “Və tə -
ni əlin dən alın mış lar, əs lin də özlə rin dən qo vul -
muş lar” dan bi ri olan El məd din Ni ca tın is te da dı
mə qa lə də la yi qin cə də yər lən di ri lir.  

Ən ti qə Sə mən də rin, Za ur Sa hi lin, La mi yə İsa -
za də nin şe ir lə ri, bə sit mis ra la ra bax ma ya raq, sə -
mi mi dir. 

Ru hən giz Sul ta no va nın və pro fes sor Ay nur
Sa bi to va nın  mə qa lə lə ri jur na lın mövzu və ma -
raq da i rə si ni ge niş lən di rir. Mən cə, bu tip li el mi-
nə zə ri və in for ma si ya da şı yı cı sı olan ya zı la ra
ürək lə yer ay rıl ma sı va cib dir. Rühən giz Sul ta no -
va nın “Elm, fan tas ti ka və uşaq tə xəyy ülü” mə qa -
lə si ma raq lı bir mövzu ya həsr olu nub, da ha çox
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Tanrı Asarın oğlu idi. Tanrı Asara yunanlar Osirus
deyirdi. Yunan sivilizasiyasının, elminin və
fəlsəfəsinin qaynağı isə Misir, Mesopotamiya,
Finikiya, bir sözlə, Aralıq dənizinin digər şərq
əraziləri və Qafqaz idi.

– Sənə elə gəlmirmi ki, bəzən aşırı mil 
lətçilik edirsən?

– Bax, dünyaya gələndə “metirka”m rusca
yazıldı, öz ölkəmdə işə girmək üçün ingilis dilində
CV istəyirlər, yəqin ki, öləndə də ərəbcə yola
salacaqlar. Başqa yurddaşlarım da eləcə. Pay -
taxtımızda şadlıq evlərinin, alış-veriş mər kəz -
lərinin, qonaq evlərinin və s. əksəriyyətinin adı
yad dildədir. Bir alman İngiltərədə ingilisə alman
dilində müraciət edə bilərmi? Yaxud bir ingilis
Almaniyanın dövlət müəssisənində ingilis dilində
sərbəst davrana bilərmi? Əlbəttə, yox! Alman
buna imkan verməz. Amma heç kim onlara millətçi
demir. Biz isə dilimizin aşağılanmasına, Sabir
demişkən, “ufacıq” etiraz edəndə millətçi
damğasına tuş gəlirik.

Dünyada imperiya quran bir çox millətlər
olub. Bir zaman ispanlar əsarət altına aldığı
ölkələrdə bu gün dövlət dili ispan dilidir.
Portuqaliyanın müstəmləkəsi olan ölkələrin dövlət
dili indi portuqal dilidir. Misirdə 7-ci əsrə qədər
ərəb yox idi. Ərəblər 7-ci əsrdə sivilizasiya beşiyi
olan Misiri işğal etdilər və bu gün orada dövlət
dili ərəb dilidir. Eləcə də İraq əski Şumer və Ba-
bilistan torpaqlarıdır. Ərəblər buranı  tutandan
sonra yerli etnosları assimilyasiyaya uğratdılar.
Bu gün bu ərazilərdə ərəb dili dövlət dilidir.
Tarixdən bilirik ki, dünyada ən çox imperiya
yaradan millət türklərdi. Atilla bütün Avropanın
sahibi idi. Osmanlı İmperiyası 600 il, az qala,
Avrasiya materikinin yarısını yönətdi. Bu im-
periyalar nəinki bir ölkəni, heç bir şəhəri, bir
kəndi belə türkləşdirmədilər. Onların dilinə,
dininə, inancına toxunmadılar. Lakin onlar da
yüz illər ərzində yönətdikləri ölkəni türkləşdirə
bilərdilər və bu gün 7 yox, 17 ölkədə dövlət dili
türk dili olardı. Ancaq onlar bunu etmədilər,
ədalət prinsipini hər zaman rəhbər tutdular.
Əksinə, Əfqanıstanda, Hindistanda, İranda, Rusiya-
da, Avropa ölkələrində ümumilikdə 10 milyonlara
soydaşımız assimilyasiyaya uğradı, yaşadıqları
dövlətin dilini ana dili kimi istifadə etməyə
başladılar. Azərbaycanda onlarla etnos yaşayır.

Özümüzə onların hansı birindən daha artıq hüquq
vermişik? Yaxud hansı birinin dilini assimilyasiyaya
uğratmışıq. Hamısını əzizimiz, doğma qardaşımız
kimi bağrımıza basmamışıqmı?

Bundan başqa dünyada elə bir ölkə varmı ki,
orada ingilisi, ispanı, almanı, fransızı əzsinlər?
Amma bizi Suriyada, İraqda əzirlər, İranda, Çində
–  Uyğurstanda assimilyasiyaya uğradırlar,  Krımda
sürgün edirlər, Göyçədə, Zəngəzurda adımızı
tarixdən silirlər, Qarabağda haqqımızı əlimizdən
alırlar... Və bütün bunları dilə gətirəndə, qınayanda
günahkar oluruq, millətçi adlandırılırıq. 

– Söhbətin əvvəlinə qayıdaq;  “Sən kimsən”
və ya “Mən kiməm” sualının cavabı yoxdusa,
o zaman bu axtarışa son verəkmi?

– Kainatı bütünlüklə öyrənmək mümkünsüzdü,
ancaq yaradılışı və yaradılışın sirrini araş dır -
maq dan vaz keçilmir. Bu da bir Tanrı hikmətidir.
Düşündükcə, beynimizin düşüncə imkanları artır,
insan təfəkkürünün miqyası genişlənir. İnsanı
kamilliyə götürəcək tək şey çalışmaq və daim
axtarışda olmaqdı. Müdriklər nahaqdan demədi
ki, arif axtarandı, cahil tapandı. Ancaq bir şey
aydındı; insan olduğumuzu bilirik. Şüurlu varlıq
olaraq, dünyanın, eləcə də dünyadakı canlı və can -
sız varlıqların gələcəyindən sorumluyuq. Dü şüncə
və davranışlarımızda bu məsuliyyətimizi unut-
masaq, yetərlidi. Bu, bizim insanlıq mis siyamızdı.

– İnsanın öz insanlıq missiyasını yerinə
yetirmədiyinimi düşünürsən?

– Təbiətdəki harmoniyanı pozan tək canlı
insandı. Balıqların yaşadığı dəryalardan tutmuş,
heyvanların yaşadığı meşələrə, quşların yaşadığı
göylərə qədər hər yerdə ekoloji tarazlığı poz -
muşuq. 

Yer kürəsinin 60 milyard insanı barındıracaq
ehtiyatları var. Lakin o ehtiyatlar günümüzün
insanı tərəfindən nadancasına məhv edilir. Bütün
canlıların əzəli-əbədi yaşam qaydaları var.
Qaranquş, qarışqa, qartal, aslan, boz qurd və sair
min illər öncə hansı kurallarla yaşayırdısa, bu
gün də onlara sadiqdi. Və bu canlıların heç biri
təbiətə zərrəcə ziyan vurmur. Bu canlıların hər
birinin dişisi erkəyinə, eləcə də erkəyi dişisinə
sadiqdir. Xəyanət anlayışı insana xas olan
xüsusiyyətdi. Ağaclar ildə cəmi bir dəfə çiçəkləyir.
Bu da yaz fəslində olur; ağaclar tozlanır, obrazlı
desək, hamilə qalır. “Hamilə” qalandan sonra
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– Sən kimsən, Namiq Hacıheydərli?
– Ağlım kəsəndən bu suala cavab axtarıram.

– Tapa bildinmi?
– Yox, cavabı yoxdu bu sualın. Bu,  hər kəs

üçün “Tanrı kimdi” sualının cavabı qədər sirlidir,
çözülməzdir. Bəlkə də, buna görə antik filosoflar
“Özünü dərk edən dünyanı dərk edər” deyirdi.

– Ad, soyad insanın kimliyini bəlli etmirmi?
– Ad, ata adı, soyad bizim kimliyimizi bəlli

edə bilməz. Bütün bunlar sadəcə olaraq bizim
“fərqlilik nişanı”mızdır. Ad və soyadı dəyişə
bilərsən, kimlik isə dəyişməzdi. “O, müəllimdi”,
“o, həkimdi”, “o, kommunistdi”, “o, demokratdı”,
yaxud  “o, filan vəzifənin sahibidi” və s. bu kimi
təqdimatlar sonradan qazanılır və ya əldə edilir.
Əlim, ayağım, qolum, ürəyim və digərləri də mən
deyiləm. Bunlar sadəcə məndəkilərdi. 

– Sufizmdə də “Mən yoxdu, yalnız O vardır”
– düşüncəsi var. Onları təkrarlamırsamı?

– Ola bilər. Əslində yeni heç nə yoxdu axı.
Sadəcə, min illər boyu eyni anlayışın fərqli izahları
meydana çıxıb. Məsələn, son yüz ildə meydana
çıxan bir çox fəlsəfi deyimlər var ki, onlar Avropa
maarifçi filosofları tərəfindən bir qədər fərqli
şəkildə deyilib. Antik yunan fəlsəfəsinin kökü

Misir və Babilistandan gəlirdi. Araşdıranda
görürsən ki, İkiçayarasında və Misirdə öy -
rəndiklərini Yunanıstanda demişdilər. Yəni onların
dedikləri əslində yenilik deyildi. Yaxud Quranda
deyilənlərin, nəql olunan hekayətlərin bir çoxu
Tövratda və əski türk dastan və əfsanələrində
var. Eləcə də Tövratda yazılanlar və əski türk
dastanlarında deyilənlər Şumer sivilizasiyasından
qaynaqlanır. Sadəcə, adlar  fərqlidir. Deyək ki,
Quranda Nuh olan kişinin adı Şumer yazılarında
Utnapiştim olaraq keçir. Sözsüz ki, Şumer
mədəniyyətinin də qidalandığı daha əski bir siv-
ilizasiya olub.

– Yəni bütün deyilənlər və yazılanlar bir
birinin “kopya”sıdırmı?

–  Bunlar bir mətnin digər, daha əvvəlki
mətndən “kopya” olduğunu deyil, bütün si vi li za -
siyaların, insanın və insanlığın eyni kökdən, eyni
qaynaqdan gəldiyini göstərir. Sadəcə, min illər
öncə yer dəyişən toplumlar özləri ilə da şı dıq ları
bilgilərə yeni rəng qatdılar. Yeni yaşam və düşüncə
tərzlərinə uyğun mifoloji variantlar meydana
gətirdilər. Məsələn, dünyada “Koroğlu” eposunun
yüzlərlə variantı var. Bizim Koroğlu de diyimizə
antik dönəmdə yunanlar Herakl deyirdi.

– Rövşənlə Heraklın nə əlaqəsi?
– Rövşən Koroğlunun adı idi. Heraklın da adı

Homerin yazdığına görə, Alkid idi. Yeri gəlmişkən,
bu,  Alqut da ola bilərdi. Koroğlu və ya Herakl
adı deyil, soyu, kökü, ulusu bildirən sözdür, yəni
soyaddır.  Onlar eyni soyun mənsubları idi. Bizim
Dədə Qorqudumuz da onlarla eyni soydandır.
Min illər boyu Qafqazda, Aralıq dənizi hövzəsində,
eləcə də, Misirdə, Mesopotamiyada Qor-Hor kultu
mövcud olub. Yunanlar Horus deyirdi. Hor isə
bu regionun əski sakinlərinin düşüncəsinə görə,
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«Qurd Zalxa» mifində Zalxa başıaçıq çölə
çıxanda qurd dərisini onun üstünə atır. Zalxa
doq quz ay qurdlarla gəzir...» (Ramil Əliyev «Mifoloji
şüur və onun strukturu»)

«Dərsə xanın Elxanilər sarayı ilə əlaqələri
çox sıx olmuş, bu dövlətin sancaqbəyi kimi doqquz
dəfə ağır döyüşlərdə qəhrəmanlıqlar göstərmiş...»
(Əziz Ələkbərli «Dədə Qorqud kitabı: Dastanda
gizlənən tarix»)

«Uyğur Kağanını ziyaret eden Çin elçisi Wang-
yen-te’ye göre, Uyğurlar, üçüncü ayın dokuzunda,
yani 9 Martta bir festival (Soğuk Yemek Festivali)
düzenliyorlardı. Onlar bu festivalde birbirlerinin
üzerine su atmak suretiyle eğlenmekteydiler»
(Salim Koca «ESKİ TÜRKLERDE BAYRAM VE FES-
TİVALLER») 

«Şamanın mistik seyahatlarında kullandığı
başka araçlar da vardır. Mesela kayın ağacından
yaptığı dokuz basamaklı merdiven, gök kuşağı
gibi» ( Dr. S. GÖMEÇ. «TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE
SAHA TÜRKLERİ»).

Lev Qumilyov «Qədim türklər» əsərində əlləri
və ayaqları düşmənlər tərəfindən kəsilmiş və bir
qurdun sahib çıxdığı doqquz yaşlı türk oğlundan
(Bakı, «Gənclik» 1993)danışır,

Qiyasəddin Qeybullayev «Qədim türklər və
Ermənistan» əsərində Qərbi Azərbaycanın Qarni-
basar mahalına Doqquz adlı yaşayış yerinin
mövcudluğundan (Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı,
Bakı 1992) bəhs edir...

Doqquz ağac, doqquz boy, doqquz Oğuz,
Doqquz budaqlı ağac, doqquz qat göy, doqquz
qoca, doqquz qurban, doqquz çobanlı sürü,
doqquz dəvə, doqquz inək...

doqquz, doqquz, doqquz...
Əski türklərin hər dastanında, nağılında,

inancında bir sözlə həyatının bütün məqamlarında
doqquz var. 

Nədən doqquz? 
Əski türk nədən beşi, altını və digər sayları

deyil, məhz doqquzu qutsal olaraq gördü? Məncə,
bunun kökünü türkün Tanrıçılığında aramaq
gərəkdi. Türk heç zaman bütpərəst olmadı. Tax-
taya, heykəlciklərə, əldəqayırma fiqurlara iman

etmədi. Hələ dinlərdən və adıbəlli peyğəm -
bərlərdən min illər öncə türk varlığı və öz kimliyini
düşündü və bütün gördüklərinin ali bir yaradıcı
- Tanrı tərəfindən yaradıldığı sonucuna vardı və
yaradılışın sirrini çözməyə çalışdı. Tanrının məqa -
mını isə ən ucada aradı - doqquz qatlı hesab
etdiyi göylərin doqquzuncu qatında. Tanrının
məqamı olan doqquzuncu qat da beləcə qutsal
sayıldı. On min illər öncədən doqquz Tanrının
qə rar tutduğu Göylər qatının sırası idi türkün
düşüncəsində. Doqquzun qutsal sayılmasının ən
önəmli nədəni bu ola bilərdi. Elə buna görə də
əski türklərin həyatlarının bütün məqamlarında
«doqquz»u görməkdəyik;

Şamanlıq dönəmində özəl olaraq şaman olmaq
üçün yetişdirilmiş gəncin şamanlığa qəbulu xüsusi
törənlə qeyd olunardı. Şamanlığa qəbul ediləcək
gənc, yaşlı şamanın dediklərini təkrar edərək
and içərdi, «zəiflərin qoruyucusu, yoxsulların
ata sı, yetimlərin anası...» olacağına söz verərdi.
Andiçmə törənində şamanlığa qəbul edilən gəncə
şaman cübbəsi geyindirilər, əlinə at tükü ilə
bəzədilmiş əsa verilər, sağında və solunda doqquz
igid, doqquz qız dayanardı.

Altay və Sibir Şamanlığında inanca görə, şa -
man lar göyə çıxarlar, göyün doqquz qatını gəzərlər
(merac edərlər). Şaman göyə çıxmazdan (merac
etməzdən) öncə bir törən düzənlənir və şaman
bir ağ keçə üzərində oturur. Üzərində şamanın
oturduğu bu keçə doqquz şəxs tərəfindən yuxarı
qaldırılır və doqquz dəfə döndərilir.

Xakas türkləri qara ruhları evdən qovmaq
üçün doqquz quşburnu budağı, doqquz parça
quşüzümü ağacı budağı və doqquz qara daşdan
istifadə edərdilər, şamanın yardımı ilə qara ruhu
qara atla evdən qovardılar. Qara ruhu məkandan
qovan şaman giriş qapısını doqquz dəfə vurardı.

Yaz zamanı ilahə Ayzıtın şərəfinə törən
keçirilərdi. Ayzıt gözəllik və eşq simvolu sayılırdı.
Ağ şaman əlində sazı gələr və Ayzıtın şərəfinə
ilahilər söylərdi. Bu zaman doqquz qız, doqquz
oğlan seçilərdi. Onlar bir qız bir oğlan olmaqla
əsgər kimi sıraya duraraq əl-ələ tutardılar.

Əski türk mifologiyasında Doqquz qardaş
ça yının qolları arasında olan «bəyaz qübbəli,
dörd köşəli, tək qapılı» ziyarət yerlərindən bəhs
edilir.

Altay, Macar, Çuvaş, Monqol, Yakut inanclarında
və şamanizmdə qutsal hesab edilən Yaşam ağacı
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çiçəyini soyunur, barını böyütməklə məşğul olur.
Bar ağacın övladıdır. Əslində, təbiət bizə hər gün
mesaj verir. Necə yaşamalı olduğumuzu öyrədir,
insanın dünyaya necə və nə zaman gəlməli ol -
duğunu deyir. Müdriklər heç vaxt həqiqəti sona
qədər deməyiblər. Sadəcə, həqiqətə gedən yolu
göstəriblər və bunun üçün “ip ucu” veriblər. Tə -
biət də müdrikdir. Bizə həqiqəti sona qədər demir.
Ancaq qarışqasından tutmuş filinə qədər hər
üzvü ilə insana kamilliyə gedən yolu işarə verir.

– İnsanın kamilləşəcəyinə inanırsanmı?
– İnsanın kamilləşəcəyinə imanım sonsuzdur.

Kamil insan, Nəsimi demişkən, “Kainatın sirrinə
vaqif olacaq”. Lakin, görünür, hələ bunun üçün
insanın başı dəfələrlə daşa dəyməlidir. Dəfələrlə
kataklizmlərdən, kütləvi xəstəliklərdən keçməli
və real məhvolma ilə üz-üzə qalmalıdı. Qurtuluş
üçün gerçəkdən, amma gerçəkdən insan bu gedişin
yanlış olduğunu görməli, insanlıq missiyasını
anlamalıdır. İnsan İlahi harmoniyaya geri
dönməlidir. Əski dinlərin haqqında bəhs etdiyi
cənnət və Nizaminin dediyi ideal cəmiyyət də
elə odur.

– Ədəbiyyatdan danışmadıq...
– Bayaqdan danışdıqlarımızın hamısı elə

ədəbiyyatın mövzusudu. Ədəbiyyatın ali vəzifəsi
insana və insanlığa xidmətdir, təbiətdəki və
cəmiyyətdəki ilahi harmoniyanın bərpasına və
qorunub – saxlanmasına çalışmaqdır.  Atatürk
demişkən,  “gerisi təfərrüatdır”.

ƏSKİ TÜRKLƏRİN
QUTSAL SAYI  DOQQUZ

Türklər doqquz rəqəmini qutsal qəbul edər
və ondan artığına etibar etməzlər.

Mirzə Uluğ Bəy «Dörd Ulus tarixi»

«Saha Türklerinin bereket ve doğum tanrıçası
Ayzıt’ın durumu, dokuz erkek ve dokuz kız evlatlı
Bay-Ülgen’in hali toprağa bağlı kültürlerin
tasavvurlarıdır denilmektedir». (Sadettin Gömeç
«Şamanizm və əski türk dini») 

«İbn Fadlan seyahatnamesinde de Akhunların
bakiyesi olan dokuz karluk boyundan birinin bu-
laklar olduğu belirtilmektedir». (Bildirilər kitabı,
I cild, editör: Ülkü Çelik Şavk, Ankara-2011)

«Şamanların, ayinlerde dokuz kat göğe çıkıp,
dokuz katı da dolaşarak tekrar indikleri söylenir»
(Dr. Bayram Durbilməz. «KIRIM TÜRK HALK AN-
LATILARINDA SAYI SİMGECİLİĞİ»)

«Manas’m dirildiği gerçek ise, koyundan dokuz
alayım, sığırdan dokuz alayım, deveden dokuz
alayım, at sürülerinden dokuz alayım. Kırk Curanın
herbiri için birer dokuz gene dilek edip kurban
edeyim”. Kırgız hayatında toğuzda-dok kızda-
adedi son yıllara kadar önemli rol oyna mıştır.
Altay-Yenisey Türklerinin destanlarında da bu
dokuz sayısna çok rastlanır». (Prof. Abdül kadir
İnan «Eski türk dini tarihi», İstanbul 1976)

«Əski inanclara görə, Günəş həmişə doqquz
dağın arxasından çıxır, doqquz göyün üstündə
gəzirdi. Bəzi nağıllarda «doqquz dağ aşdı», «do-
qquz zirvəli dağa rast gəldi» ifadələri işlənir. Bu,
yüksəklik, uzaqlıq, əlçatmazlıq mənasını verir».
(R.Qafarov. «Azərbaycan türklərinin mifologiyası»
F.e.d. alimlik dərəcəsi almaq üçün yazılmış
dissertasiyanın AVTOREFERATI, Bakı-2010). 

«Doqquz yaşında atadan yеtim qalan və
atasının rəqibləri tərəfindən öldürülməyə cəhd
еdilən Tеmuçin anası və qardaşları ilə bərabər,
bir sıra savaşlarda başarılar qazanmış bir sıra
tərəfdarlar toplamış...» (Aydın Mədətoğlu «Türklər
tarixi oçerklər» Bakı, 2012)

«Kumanları polovets adı ilə verən qədim rus
salnamələri onların içində... doqquzoba adlı...»
boydan bəhs edir. (F.Ağasıoğlu. «Daşbaba Türkün
daş yaddaşı» Bakı, 2013)

«Bu zaman saraydan iki öküz və iki dəfə
ardıcıl olaraq doqquz qoyun gətirdilər. Öküzlərdən
birini, qoyunlardan isə doqquzunu Günəş (Yer)
ilahəsinə qurban kəsirlər... doqquz qoyunu
dünyasını dəyişmişə qurban kəsirlər» (Nizami
Tağısoy «Etnos və Epos: Keçmişdən bu günə»
Bakı, 2010)
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Doğu türklərinin inancına görə, göylər doqquz
qat idi.

Abakan türklərinə aid bir dastanda dastanın
qəhrəman Kartaqa Merqan bacısını axtararkən
atasının böyütdüyü qartallara balalarını ye -
dizdirməsi üçün doqquz qısrak verir. Bu dastanda
yer altında doqquz dəniz olduğu qeyd edilir.

Altay şamanların geyimində hərəkət etdikcə
səs verən doqquz metal olardı, bu Qara Xana ən
yaxın - 16-cı qatda oturan Yaxşılığın və gözəlliyin
simvolu Bay Ülgenin doqquz qızının rəmzi idi.

Yaxşılıq Tanrısı (Yaxşılıq mələyi) Ülgenin
yeddi oğlu, doqquz qızı vardı. Ülgenin qızları Ağ
qızlar deyə anılırdı. Ağ sözü tanrısall təmizliyi
və gözəlliyi ifadə edirdi. Altay türklərində isə Ağ
cənnət demək idi.

Əski türk və monqol inancına görə, yeraltı
dünyanın sahibi, Tanrı tərəfindən lənətlənmiş,
pisliyi və şəri ifadə edən Ərlik xanın doqquz oğlu
var. O, öz xalqını doqquz budaqlı ağacdan yarat -
mışdır.

Əski türklər nə zamansa Qiyamət gününün
olacağına inanırdılar. Buna «Kalğançı Çağ» de -
yər dilər. «Kalğançı Çağ» gəldiyində dünya da ğı -
lacaq, yer və insan məhv olacaq. Göy uğul dayacaq,
dağlar uçacaq, dərələr dağılacaq. O zaman dəniz
dibindən doqquz qara daş çıxar, doqquz daş doq -
quz yerindən yarılar, hər daşdan dairəvi doqquz
sandıq çıxar, hər sandıqdan dəmir atlı doqquz
kişi çıxar. Bu kişilərdən ikisi başçı olacaq.

Böyük Monqol İmperiyasının qurucusu Çingiz
xana və onun ardıcılları olan hökmdarlara gələn
hədiyyələrin sayı doqquz olurdu. Göy Tanrıya
inanan Çingiz xan Tanrıya şükürlərini Tanrı
qarşısında doqquz dəfə diz çökməklə bildirirmiş.

Çox sonralar - 1386-cı ildə məhz bu adətdən
xəbərdar olan Şirvan şahı I İbrahim Çingiz xanın
nəslindən olan Əmir Teymurun görüşünə ge dər -
kən hər hədiyyədən doqquz ədəd təqdim etmişdi.
Təkcə qulların sayı səkkiz idi. Qulun sayının nədən
səkkiz olduğunu soruşduqda Şirvanşah İb rahim
«doqquzuncu qul mən özüməm!» - cavabını
vermişdi. Əmir Teymura xoş gələn bu dav ranış
Şirvanda qan tökülməsinin qarşısını almışdı. 

Çingiz Xan içki məclislərində qədəhindən
yerə bir damcı şərab axıdan şəxsə cəza olaraq
doqquz qədəh şərab içirərdi.

Xakas türklərinin «Altun Arığ dastanı»nda
ən yaxşı at: «...doqquz qulac boylu, qara-kürən
at» - deyərək öyülür.

«Dədə Qorqud dastanı»nda Beyrək kafirlərə:
Tanrı mana yol verdi, gedər oldum, 
Mərə, kafir, otuz doqquz yigidim əmanəti!.. 
Mərə, kafir, birin əskik bulsam, 
yerinə on öldürərim» - deyir.

Göytürklərdə və Uyğurlarda Xaqanın Buyruq
adlanan yardımçıları vardı. Buyruqların sayı do-
qquz nəfərdən ibarət olurdu. 

17-ci əsrdə yaşamış Əbül Qazi Bahadur xanın
«Türkmənlərin şəcərəsi» kitabında yazdığına
görə, Oğuz Xaqanın oğlu Gün xan da atası kimi,
törənlərdə doqquz yüz at ilə, doqquz min qoyun
kəsdirir, dəridən düzəldilmiş doqquz hovuza rakı
doldurar, doxsan dəri hövuz da kımız hazır -
latdırardı.

Türklər Ərgənəkondan doqquz marta çıxmağa
başladılar. Çıxış martın iyirmi birində tamamlandı.

Edigey Batır dastanının Krım türkləri arasında
yayılmış variantında»... Edigey doqquz nüfuzlu
şəxsin doqquz oğlu ilə Teymur xanın yanına
doğru gedərkən yolda doqquz başlı, bir quyruqlu
ilanla rastlaşır. Doqquz igid ilanın doqquz başını
kəsir». Ümumiyyətlə, Krım türklərinin nağıl və
dastanlarında «doqquz oğul sahibi olma», «doqquz
nüfuzlu şəxs», «doqquz başlı ilan», «doqquz
quyruqlu ilan», «doqquz kosa», «doqquz sandıq»,
«doqquz at» kimi ifadələrə çox rast gəlinir.

Dədə Qorqud dastanında Dəli Domrul do -
ğulanda atası doqquz buğa kəsir, Oğuz bəylərinin
toyunda doqquz yerdə məclis qurular, doqquz
qaragözlü kafir qızları badə süzər, Oğuz ərləri
öyünəndə doqquz düşməni yerə yıxdığını deyər,
analar «doqquz ay qarnımda gəzdirdiyim, oğul!»
- söylər...

Elxanilər sülaləsinin qurucusu Hülakü Xanın
qadınının adı Doqquz Xatun idi.

Çox ilgincdir: Türklərin simvol olaraq seçdiyi
boz qurdların yuvasının uzunluğu doqquz metr
olur. Gözləri yumulu halda dünyaya gələn qurd
balasının gözü məhz doqquz günün tamamında
açılar.

Əski türk inancında insanın 4 ünsürdən və
doqquz göydən yaranması inancı da vardı. Dörd
ünsürə «dörd ana», doqquz qat göyə «doqquz
ata» deyilmişdir. Yunus İmrənin «Ben bende bul-
dum» adlı şeirində;

Yunus benem, ümmi benem
Dokuz atam dörttür anam - söyləməsi də bu

inancdan qaynaqlanır.
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(Uluqayın, Uluğqayın) Tanrı tərəfindən dünya ilə
birlikdə yaranmış və göylər bu ağacın budaqları
üzərində dayanmışdır. Doqquz boy türk bu ağacın
doqquz budağından törəmişdir. Budaqları göyün
üzündə olan bu ağacın yer altında doqquz kökü
var. Dünyasını dəyişənlərin ruhları bu ağacın
budaqları arasında uçuşar.

Saklar, Hunlar və Göytürklər tərəfindən
oynanılmış ən azı 4 min illik tarixi olan türk
oyunlarından biri «Doqquz daş» oyunudur. Bu
tarixi oyunun izləri qazax türkləri tərəfindən
«Toğiz kumalak» adıyla yaşadılmaqdadır.

Əski türklər Xaqanı taxta çıxarırkən onu keçə
üzərində oturdardılar. Keçə üzərində oturmuş
yeni xaqanı doqquz kişi göyə qaldırar və yönü
doğudan batıya doğru olmaqla doqquz dəfə
çadırın yörəsində döndərərdilər. Xatunlar da
Xaqanlar kimi xüsusi törənlə taxta oturdulardı.
Bu zaman onlar da taxtında doqquz dəfə çadırın
ətrafında döndərilər və taxt üzərində özəl olaraq
xatun üçün hazırlanmış çadırına aparılardı.

Saxa türklərinin ən əski “Ər Saqatoh” das -
tanının qəhrəmanı on doqquz yaşına çatanda
özün də qeyri-adi güc olduğunu hiss edir. Onun
gürzünün ağırlığı doqquz yüz kilo idi. Onun çadırı
da doqquz dayaq üzərində qurulmuşdu. Çadırının
doğu qapısında budaqları göyün doqquz qatına
yetən ağaclar vardı.

Ən əski türk dastanlarından biri «Doqquz
Oğuz on Uyğur» adlanır. Bu dastanda Oğuzların
babasının ilahi varlıqlara bənzəyən iki qızından
və bu iki qızın Göylərdən enmiş boz qurdla
evlənməsindən söz açılır. Boz qurdun bu qızlardan
doqquz Oğuz və on Uyğur övladı oldu.

“Ərgənəkon” dastanında İl Xaqanın qohum -
larından birinin adı Doqquz Oğuzdur. O, İl Xaqanın
oğlu Kayı ilə birgə düşmanlara əsir düşsələr də
oradan atlanıb qaçmağı bacarırlar.

«Oğuz Xaqan dastanında» da göylərin do-
qquz qat olması, Karluk türklərinin dokkuz gün
dağda qalan «alp bir bəy»dən törəməsi və bu
bəyə Oğuzun Karluk adını verməsindən bəhs ol-
unur.

«Ay-Atam əfsanəsi»ndə deyilir: «Çox-çox əski
çağlarda... doqquz ay durmadan yel əsdi. Su, atəş,
torpaq və yel insana can vermək üçün birləşdilər.
Doqquz ay sonra insan çıxdı ortaya. Adına Ay-
Atam dedilər».

«Yaradılış dastanı»nda: «Yer üzündə qolsuz-
budaqsız bir ağac yaşardı. Tanrı bu qolsuz-

budaqsız ağacdan xoşlanmadı. «Qolları, yarpaqları
olmayan ağaclara baxmaq gözəl deyil. Bu ağacın
doqquz qolu olsun! - dedi». Qolsuz-budaqsız ağac
birdən doqquz budaqlı oldu. Tanrı, «doqquz
budağın hər birinin kökündən doqquz kişi törəsin,
bunlar doqquz ulus olsun»! - dedi» - deyilir. Sonra
bunlardan Torungey (Törüngey) və qadını Eje
pisliyin və şərin təmsilçisi Ərliyin (Erlik) hiyləsinə
uyaraq Tanrının yasaq etdiyi yemişdən yediyi
üçün Tanrının qəzəbinə gəlir». Tanrı: «Mənim
sözümü dinləmədiyin üçün doqquz oğlun, doqquz
qızın olacaq. Bundan sonra mən insan yaratma -
yacam. Artıq insanlar sizdən törəyəcək!» - deyir.
Qəzəblənən Tanrı Ərliyi də Yerin doqquz qat
dərinliyində olan qaranlıq dünyaya atır.

Əski türk dövlətlərində yönədici heyət (yö -
nə tim kurulu, şura) doqquz nəfərdən ibarət
olurdu. Bunlardan üçü iç, altısı isə dış işlərdən
sorumlu idi.

Orxon yazılarında «otuz tatar», «doqquz oğuz»
və «doqquz tatar» boy birliklərinin adı çəkilir.

Çuvaş mifologiyasında doqquz yaradıcı vardı;
Ruhların yaradıcısı, Çocuqların yaradıcısı, Çörəyin
yaradıcısı, Ev adamlarının yaradıcısı, Evlərin ya -
radıcısı, Zənginliyin yaradıcısı, Çiçəklərin yaradıcısı,
Güc və sağlığın yaradıcısı, Yer üzünün yaradıcısı.

«Oğuz dastanı»nda Oğuz məmləkətlər fəth
edərək uzun bir səfərdən yurduna dönməsi
şərəfinə doxsan min qoç və doqquz yüz qısrak
(Qıs rak-hələ doğmamış gənc dişi at) kəsir.

«Manas» dastanında Manas öldükdən sonra
doqquz gün gözlədilir, doğsan qısrak kəsilir, xalqa
doqquz qat qumaş paylanır (ehsan edilir).

Əski türklərdə qurban kəsilərkən doqquz
sayda qurban seçilər, Tanrıya dua edilərkən
doqquz qurban kəsiləcəyi və ya doqquz heyvan
azad ediləcəyi vəd edilərdi.

Sibir türklərinin bir nağılında mağara
dəliyindən yer altına düşən uşaqdan danışılır.
Yer altında pis ruhlar uşağı doqquz zəncirlə
bağlayıb həbs edirlər.

Altay türklərinin əski inancına görə, hər şeyin
yaradıcısı göyün 17-ci qatında qərar tutan Tanrı
Qara Xandır. Qara Xan yer üzünü yaratdıqdan
sonra doqquz budaqlı şam ağacı yaratmış, bu
doqquz budaqdan doqquz kişi törətmiş, bu doqquz
kişidən doqquz ulus yaratmışdır.

Türk mifologiyasında doqquz budaqlı buynuzu
olan sığınlardan bəhs edilər. Şamanların sim vol -
larından biri doqquz budaqlı sığın buynuzu idi.
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Gördüyün, təmasda olduğun, hər gün rastlaşa
biləcəyin adam haqqında danışmaq elə görünə
bilər ki, asandır, çünki onu hər gün öyrənirsən.
Ancaq bu, məncə, çətindir. Elə şeylər var ki,
öyrəndikcə qapanır, boşluqlar dolduqca ilk anlar
aldığın informasiya sənə çox şeyləri tanıdır,
bilmirsən, hiss etmirsən ki, bu boşluqların dolması
onun dərinliyindəki mənanı birdəfəlik gizlətməyə
xidmət edə bilər. Bu mənada zaman keçməlidir.
O boşluqlar səni unutmalıdır. Gələcəkdə səni
tanımadığı adam kimi qəbul etməlidir.

Söhbət şairdən gedirsə, bu daha da çətinləşir. 
Adil Mirseyid. Onun böyük poeziyaya gəlişi

təkanlarla oldu, Adil, sanki özünə qədər yol gələn
sözlərə sahib çıxdı. Sehrli sözlərə. Hamının dilinə
gətirmədiyi sözlər ilk baxışdan cazibəli görünsə
də, şeir mətnində o zaman “görünür” ki, şairin
ürəyini, ordan fırtına, qasırğa kimi keçən duyğuları
özünə çəkə bilsin. Bax, bu məqamda “şair taleyi”
deyilən nəsnə dünyaya gəlir. Ziddiyyətli və amansız
məqam. Səndən nəyisə alır, verəcəyini vermir,
aldadır və beləcə şair bu xoş, şirin, həm də ölüm
qədər əziz aldanışın yaratdığı boşluqlarda
yaşamağa məhkum olur. Bir hissi, duyğunu, necə
deyərlər, “ölümdən o yana” yaşayırsan, beləcə
yazdığın mətnlərdə qatlar, səviyyələr yaranır.
Şair zamana, dövrana qarşı “üzür”, bu kəsişmə
anı onun taleyini bəlləyir. Bu anda sən, elə Adilin
dediyi kimi, ölümdən o yana baxmaq istəyəcəksən.

Bu məqamdan doğulan təbəddülatları kiməsə
danışmalısan, xəyali bir kimsəyə, ota, gülə,
qarışqaya, güzgüyə... Güzgüdə gördüyün “sən”i
başqa bir adama çevirib danışırsan.

Dərin-dərin dəryada batan nakam insanın
Min bəlayla aldığı son nəfəstək əzizsən. 
(Əli Kərim)

Burda başqa bir məqam da var. Bu, Adilin
şair taleyini mənalandırmaq anlamında səciy -
yəvidir. Adilin yaşıdı Aydın Əfəndinin şeiri. “Budda”. 

Şair şairə
Min illər boyunca
Dolaşan vəsiyyətini pıçıldayır:
Kahin olsan da, alışıb yanma,
Çox təmtəraqlı yaşama,
Özünə bir ada qur,
Orda tənhalıqda yaşa.    

Bir də:

Biz hələ ayrılmağa fürsət tapmamış
Aramızda ayrılıq, ayrılıq yaşardı.
Əllərimiz qopmamışkən
Darıxmağın caynaqları canımıza batmışdı
Heç doğulmamışdan
Ölüm bizə gülürdü...
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Hansı ölkəydi, hansı?
bəs neçənci əsrdi? 
...orda – o köhnə yolla 
bir uşaq tələsirdi...

Fikrindən nə keçirdi,
nə tutmuşdu əlində?
nə vardı çiynindəki
o nimdaş  zənbilində?

Tanrı hardaydı onda,
ya xeyirxah mələklər? 
bilirdilərmi bir gün
Ona nə deyəcəklər?!..

...sonra güldü qəfildən,
bütün ağrısı keçdi:
...ovcundasa,
soyumuş
qəlbini gizləmişdi....

* * *

Bu il də belə keçdi,
bir yaş da düşdük geri...
...yığmağa yer də yoxdur
dadsız xatirələri...

...indi durub özünə
deməyə nə sözün var?!
...hava da boz-bulanıq,
bizdən də duru kim var?!

...hər qarışda dirənir
dekabrın şaxtası...
...orda – bir soyuq evdə
yanır dörd sətir yazı:

“...maraqsızdı, bilirəm,
bu bitir, o başlayır...
...köhnə ssenaridə,
təzə kino başlayır...”

* * *

…Nə xəbər var şəhərdə?
kim piyada, kim atlı...
...fevralın boz soyuğu
hələ ki, salamatdı...

...hərdən sular kəsilir,
ya da işıqlar sönür...
...yəqin, fikirləşirsən:
“yaxşı tərk etdim səni...”

...yox, heç pis-filan deyil,
bu nisgilli təkliyim...
...cırıb atdım fotonu,
sərçələr dimdikləyir...

...sonra qaranlıq çökür,
dayanmadan yağır qar...
...və eyni o əhvalat:
“... qoca Arxip...  Lyonka…
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divardan asılmış xalçanın naxışları
dəyişir göz önündəcə
butalar quşa çevrilib uçur qədim xalçadan
buta quşlar uçur kiçik otaqda
sən saçlarını darayırsan güzgü qabağında
və görmürsən otaqda uçan buta quşları
sonra yenidən butaya çevrilir quşlar
sən güzgü qabağından durub keçincə
qonşu otağa
amma əksin hələ də gülümsəyir güzgüdən

Bu tipli şeirlər Adilin kitablarında çoxdur,
bəlkə də, ard-ardadır. Ancaq məncə, onun üs-
lubunun özəlliyi daha çox bu tipli deyimlərin
kənarında, bəlkə də, bir hovur nəfəs almaq üçün
dizinin üstündə yazdığı şeirlərdədir.  Məsələn:

Burma-burma buludlar
Asılıb göy üzündən
Bir gün mənim göz yaşım
Axar sənin gözündən

Bunlar heç də gəlişigözəl sözlər və ifadələr
deyildir, tam əksinə, bu dünyada Adil adında bir
şairin inam və ümidsiziliyini, eşq və yalanını...
tam şəkildə açıqlamaq gücündə olan misralardır
və mən deyərdim ki, şairin özündən xəbərsiz
doğulan sətirlərdir. Onun poeziyasında rastlanan
bütün əşya və onların obrazlarını bir yerə
cəmləsək və düşünsək ki, bunlardan hansı onun
içindəki doğulmağa həsrət, insanın Allahla, kos-
mosla əlaqələrini daha dürüst təyin edə bilər, –
şübhəsiz ki, biz “bulud”un üzərində dayanmalı
olardıq. Burma-burma buludlar / asılıb göy
üzündən / bir gün mənim göz yaşım / axar sənin
gözündən... Bütün etibarsızlıqlara, həyata,
gerçəkliyə ümidin puça çıxmasına rəğmən, heç
nə bihudə deyil, həmişə “su axıb çuxurunu tapdığı
kimi”, hər bir əməlin bədəli var, sənə kölgən
qədər yaxındır. Adil bəzən nəhəng bir evin –
binanın (ədəbiyyatdakı “dünya evi” metaforası)
yepyekə, adamı güzgüsündə itirən pəncərəsindən
acımasız bir şəhərin mənzərəsinə baxmaqdan
vaz keçib, o pəncərənin çölə açılan yerində dən
axtaran qaranquşu görürdü. O quşa baxmaq və
onu görmək bəs eləyirdi ki, Adil misraları ilə
əflaka qədər qalxa bilsin, ancaq... qaldığı yerlərdən,
bildiyi (intuitiv hiss etdiyi) yerlərdən yer üzünə
düşmək, elə sözün həqiqi mənasında “düşmək”
idi (düşüş, padeniye, la şüt... – müxtəlif dillərdə)

və elə buna görə, artıq idrakı, ağlı, ürəyi, ruhu
başqalaşmış halda, gözü tükü-tükdən seçə bilmək
acısına yiyələndikdən sonra, bayaq qeyd etdiyimiz
kimi, həyatı bir an kimi usta şəkildə tutduqdan
sonra əli, barmaqları yanırmış kimi onu tez də
buraxır və yenidən o səfər etdiyi yerlərə qayıtmaq
istəyirdi, ancaq əsl faciə də bundaydı ki, o
məkanlara qayıtmaq artıq mümkün deyildi, yux-
uda olsa belə... Şairin  həyatı, gerçəkliyi anlaması
dəhşətli bir şeydir, həyatın dibini görüb də şeir
yazmaq, heç kəsin gözünün görmədiyi inciləri,
inci misalı mətləbləri əlində tutub onların saçını,
qanadlarını sığallamaq yerinə yarıyumulu əllərinin,
yuxuya həsrət yarıyumulu bəbəklərindən ürəyi
göylərə uçur, quş kimi.

Ulduzları kəpənək kimi ovlamaq
Və bir çiçək ölümünə ağlamaq
Ölümü şərab kimi son damlasınadək içmək
Və Tanrı sevgisiylə özümüzdən vaz keçmək
Bu dünyada ölümdən çox uzaqlara baxmaq
Kəfən geyəndə belə yaxamıza gül taxmaq
Çiçəkləsin könlümüzdə qan qoxulu bir ümid
Yenidən doğsun bizi bəyaz sevdalı bulud
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Bu parçaların yerinə, şübhəsiz ki, Adilin öz
mətnlərindən misallar gətirə bilərdik. Ancaq şair
nəfəsi əmanət kimi aldığı üçün onun içindəki
sirr başqa birinin taleyinin güzgüsündə daha
aydın görünür və iki şairin mətnlərinin kəsişdiyi
yerdə məna çayları axır. Bu səsi, uğultunu eşitsən
də, su damcılarının səsini tuta bilmirsən. Bəstələr
yaranır.

Yaşıl yosunlu dəniz,
Yosunu ovsunlu dəniz,
Mənim bəxtim ol.

Nar ağacı, nar ağacı,
Ömür şirin, tale acı
Mənim bəxtim ol.

Köksün altı sarı bülbül,
Ömür oldu yarı bülbül,
Mənim bəxtim ol...

Adil Mirseyid şeirinin poetikasında önəmli
cizgilərdən biri anjambmandan istifadədir, bu
komponent şeir mətnində ekspressiv və təsviri
funksiya daşıyır. Bəzən olur ki, çay öz yatağından
ayrılıb daşdığı kimi, şeirdə də sintaksik mətnin
sərhədlərindən kənara çıxır (Bu fikir A.S.Puşkinin
tədqiqatçısı  M.İ.Şapirə məxsusdur.). Mətnin
sərhədlərindən kənara çıxan söz, fikir, duyğu...
mətnlə ən müxtəlif münasibətlərə girir, hissin,
duyğunun keçmişi ilə indisinin qarışıb ayrıldığı
məqam mətnə qəribə ovqat bağışlayır, həm
çərçivədə, həm də ondan kənarda yaşamaq
sözlərin təşkil edildiyi səslərin rənglərini
pardaqlayır, onların içindəki işıq və qaranlıq,
hərəkət və sükunət... özünü büruzə verir; səsin
bu özəllikləri sözün gizlinlərini  qoyur ortaya:
sözün doğuluş və ölümü məhz səslərin bu
özəllikləri ilə bağlanır. Aşağıdakı şeirin birinci
misrasına diqqət yetirin, – payız sınıb tökülür
ağacların budaqlarından – səs eşidilir, qırov, sınan
buz şülüzlərinin səsi. Sonrakı misralarda bu səs
rəngdən-rəngə çalan quş lələyinə çevrilir, hər an
dəyişir. Adilin şeirində metafora dəyişə-dəyişə,
rəngdən-rəngə düşərək formalaşır və şeir özü
metaforaya çevrilir.    

Payız sınıb tökülür ağacların budaqlarından
əfsanəvi bir quş lələyi kimi
rəngdən-rəngə düşür hər an

rəngdən-rəngə düşür hər an
dənizdən əsən külək
yarpaq qızılı dəniz mavisi ay işığı bərq vurur
qəfil yağan yağışın büllur damarlarında
şüşə koleydoskopudu Bakıda payız
mən bu şüşə koleydoskopun içində

Ritmə ifadəlilik aşılayan forma (anjambman)
kontentin (məzmunun) strukturunu çeşidləyir,
mənanın bu dolanbaclardan keçib genişlənməsinə
səbəb olur.

.... Ölümündən sonra Adil Mirseyid haqqında
yazmaq onun şeirlərinin dilini açmaq qədər
çətindir. Bəli, “dilini açmaq”. Hər bir şeir, mənim
zənnimcə, “dili bağlı” doğulur, həmişə onu
yaradanın diliylə danışır, onun istədiklərini deyir
və bundan əsla kənara çıxmır. Ancaq bir gün
şairin qapısına ölüm təşrif gətirir və beləcə şeir
bir müddət yerlə göy arasında dilsiz qalır, bu
çıxılmaz hadisə məhz ona görə baş verir ki, şeirin
içindəki enerji düzənini tapsın, nəhayətdə onun
demək, pıçıldamaq istədiklərinə uyar bir dili
yaransın və beləcə, şeir əsl libasında doğulur.
Bütün həyatı boyu iki dili olan şeirin ruhundakı
“ikilik” heç zaman yaddan çıxmır. Ölüb getmiş
adamın göynərtili xatirəsi yeni dilin lisanına, lek-
sikonuna qarışır, onun intonasiya və ritmində
xəfif dəyişiklik yaradır. Ölüm ayağında nitqini
itirmiş adamın geri qayıtmaq ümidi kimi.

Adil Mirseyidin şeirlərində hər şey “paralel
baxışla” ölçülür, o mənada ki, bu mətnlərdə
dünyanın gərdişinə, gerçəklikdəki nəsnələrə
etibar eləmək hissi zəifdir, hər şey anidən tutulur
və əldən çıxır. Adilin hər bir şeirində həyat, ömür,
dünya... bir an kimi usta şəkildə tutulur və qəfil
əldən çıxan şar kimi buludların arasında yox
olur. Bu, onun üslubunun, Adil Mirseyid üslubunu
formalaşdıran fəlsəfənin diktə elədiyi bir
həqiqətdir. Bu fəlsəfənin əsas qayəsi, zənnimizcə,
ondan ibarətdir ki, “sözlər bir şeyə yaramır”, –
onları yan-yana düzüb qırıq olsa belə, bir nəfəs
yaratmaq mümkün deyildir. Sözləri baş-başa
gətirib, onları bəzi şairlər kimi “toqquşdurub”
nəsə əldə eləməyə ümid bağlamaq bihudə işdir,
çünki sözlə dünyanı fəth eləmək olmaz, çünki
sözün içində belə bir imkan yoxdur. Hər bir şairin
mətnlərini incələyərkən bu əsas amili nəzərə al-
maq, tuta bilmək, fikrimizcə, əsas işlərdən biri
olmalıdır. Diqqət yetirin:
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Xalq yazıçısı Elçin “Azərbaycan uşaq ədə -
biyyatı” məqaləsində yazır: “Zaqreb Simpoziu-
munda rumın yazıçısı Tiberd Utaq bir hadisə
danışdı. Dostumun qızı televiziya ilə göstərilən
olimpiya oyunlarına baxırdı. Gimnast Konsilyaçinin
çıxışından sonra qız atasına dedi: “Ata, bu qız
gözəl quş ola bilərdi…” Elçin elə oradaca haqlı
olaraq qeyd edir ki, məncə, bu, gözəl misaldır.
Bu kiçik və işıqlı bənzətmə bir daha sübut edir
ki, xüsusən, uşaq ədəbiyyatının estetik simasından
çox şey asılıdır.

Bu mənada mən həmişə ədəbiyyatda, xüsusən,
uşaq ədəbiyyatında estetik gözəlliyi, müşahidə
rəngarəngliyini, uşaq düşüncəsini və ifadə
təzəliyini başlıca meyar hesab edirəm. Bu il
Azərbaycan  Yazıçılar Birliyi Uşaq Ədəbiyyatı
şöbəsi ilə “Ulduz” jurnalının  birgə  keçirdiyi  “Ən
yaxşı uşaq  şeiri” müsabiqəsində  bu mənim üçün
ən yaxşı  ölçü vahidi oldu. Sevindiricidir ki,  az
müddət ərzində müsabiqəyə 40 müəllif  yeni
şeirlərini göndərdi  və hətta xarici ölkələrdən də
yarışmaya  qatılanlar  oldu.  Bütün yaş mər hə lə -
lərinə aid olan müəlliflərin şeirlərində uşaq
ədəbiyyatımız üçün xarakterik olan əbədi bir
xroniki çatışmazlıq  özünü göstərdi. Müəlliflərin
əksəriyyəti  elə hesab edirlər ki, (və başa düşürlər
ki) cücəyə, tülküyə, dovşana, ayıya, arıya və  uşaq
adlarına şeir yazmaqla uşaq əsərləri yaradırlar.
Ona görə də,  bəziləri  böyüklər üçün yazdıqları
şeirləri uşaq şeiri kimi müsabiqəyə təqdim
etmişlər.

Uşaq şeiri yazmaq çox çətindir. Belinski deyirdi
ki, uşaq şeiri yazmaq üçün  uşaq şairi kimi
doğulmaq lazımdı. Vaxtı ilə “uşaq olmaq çətindir”
deyən tənqidçi Allo Marçenko ilə mübahisə edən
S.Mixaylov, M. Trilyayeva və L. Razqon birlikdə
məqalə yazaraq deyirdilər ki, Allo Marçenko ilə
razılaşmaq olmaz. Uşaq olmaq, xoşbəxt olmaq,
şən olmaq, şirin olmaq deməkdir.

Xalq yazıçısı Elçin “Azərbaycan uşaq ədə -
biyyatı” məqaləsində üçlüyün arqumentlərinə
qarşı öz haqlı sualını qoyur: “Məgər uşaq çətinliyi
məfhumunun özündə uşaq xoşbəxtliyi yoxdurmu?
Bəli, uşaq xoşbəxt olmaqla, şən olmaqla, şirin ol-
maqla bərabər, həm də çətindir”.

Yenə də Elçinin haqlı sözü: “Uşaqlar üçün
yazmaq da çətindir” və Elçinin haqlı nəticəsi:
“Lakin bədii çətinlik olmayan yerdə bədii qələbə
də yoxdur”.

Deyilənlərə bir faktı da əlavə etmək istərdim.
Uşaqlar üçün yaxşı əsər yaza  bilməyənlər
böyüklər üçün də maraqlı  bədii nümunə  yarada
bilməzlər.

Şeirlərin təhlilinə keçməzdən əvvəl “Ən  yaxşı
uşaq şeiri” müsabiqəsinin təşəbbüsü “Ulduz” jur -
nalından gəldiyindən,  baş redaktor Qulu Ağsəsə
təşəkkür edirəm. Müsabiqənin uşaq ədəbiyyatı
üçün əhəmiyyəti  şəksizdir  və bu məqalə də o
zərurətdən yazılır ki, ola  bilər, münsiflər heyətinin
qərarından kimlərsə narazı olsun, seçilən əsərləri
obyektiv hesab eləməsin. Həm bu məsələyə
aydınlıq gətirmək, həm də təhlil edəcəyimiz
müsa biqə əsərlərinin fövqündə ümumuşaq ədə -
biyyatımız üçün məqbul olan  mənfi və müsbət
cəhətlərə  işıq salmaq istəyirəm.

Mənim üçün uşaq şeirində başlıca cəhət kimi
uşaq düşüncə tərzi, ifadəli oxunuş, folklora bağlılıq
və bədiilik əsas  önəm daşıyır. Təəssüflər olsun
ki, dediklərimin əksi olan arqument müsabiqəyə
təqdim olunan əsərlərin əksəriyyətində total xa -
rakter daşıyır. 
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Adilin şeirləri indi həyatda olan şairlərin
şeirlərinə bənzəməzdi və FƏRQ baxışda, şeiri
görmək, gördüyü kimi də yaratmaq inadında hifz
olunurdu. Əşyaları olduğu halında götürüb
olmadığı kimi yaratmaq böyük və tükənməz güc
tələb eləyir. Sən susursan, əşya danışır, əşyalar
susur, sözlər əşyalaşır. Bütün yer üzü, göy üzü,
bütün insanlar susur, bir anlığa hamının dili
tutulur. Yadımdan çıxıb kimin sözüdü: musiqinin
içində elə bir sirr var ki, o açılsa, bütün dünya
alt-üst olar. Şeir yazmağa, nəğmə oxumağa
dəyərmi?

Adilin şeirlərindəki qəribə ovqat onun əşya
və nəsnələrə başqa, hamıdan fərqli baxa bilmək,
nüfuz etmək imkanı sayəsində yaranırdı. Adilin
şeirləri haqqında vaxtında çox yazılar yazıldı,
çox araşdırmalar aparıldı, amma... onun üslubu
çox fərqli olduğu üçün nə onun haqqında yazanlar,
nə də özünü ona bənzədənlər bir uğur qazana
bildi. Bu hələ zahiri fondur, əsl səbəb, fikrimizcə,
bambaşqa səbəblər içində gizlənib. Adil digər
şairlər kimi, misraları və bütövlükdə mətnləri
ilə heç yeri (heç bir hədəfi) nişan almırdı, buna
görə də, hansısa “həqiqət”i  nişan alıb onu bir
ovçu sərrastlığı ilə vurmaq onun qələminə büs-
bütün yad idi. Şeiri, poeziyanı öldürən bu primitiv
“ustalıq”dan vaz keçib həyatın sürrealist ovqatının
hənirini dinləmək, həyatın hər bir, hətta adidən
adi nəsnəsinin “qapağı” nıda bir mücrü kimi
açmaq alışqanlığı Adili fərqli sözlər deməyə
məcbur edirdi.

Nə günahın sahibiydim, belə uzun yaşadım;
Otuz yaş da qocalıqdı mənimçün
Gicgahımda bir ağrı var,
Qəfil sancır gicgahımda bir damar
Güllə yeridi, bəlkə....

Bir də, belə bir obraz. Amansız fırtınalarda
gəminin batdığı anda nəsə yazıb şüşənin içinə
qoymaq, onu sulara təslim etmək ki, bu sözləri
kimsə oxuya bilsin. İnansın ki, divin canı şüşədədi...

Adilin bir şeiri var, uzaq doxsanıncı illərdə
yazılıb. İtirdiyimiz dünyaya ulaşmır artıq yollar.
Küləyin qanadında o dünyadan nəsə var, nəsə
qalıb, adam öz qanına susayır.

Al yaşıla yaşıl maviyə
Mavi sarıya sarı bəyaza qarışır
Bir-birinə qarışır al yaşıl mavi sarı
İtirdiyimiz dünyaya ulaşmır artıq yollar

Və birdən yuxarıda adını çəkdiyimiz misra
gəlir:

Bir şüşənin içinə məktub qoyub atsam şəhərə
Və məktub sənin əlinə keçsə bir gün
Neynərsən bu insan dənizində boğulan şairi
Xilas eyləmək üçün

Yuxarıda xatırlatdığımız məqam gəlir. O ağır,
məşəqqətli an kəsişmə nöqtəsidir. Yəni bu
məqamdan doğulan təbəddülatları kiməsə
danışmalısan, xəyali bir kimsəyə, ota, gülə,
qarışqaya, güzgüyə... Güzgüdə gördüyün “sən”i
başqa bir adama çevirib danışırsan.

Bu şeirdə qəribə, gözlənilməyən mənzərə
həmin o təbəddülatdan doğulur. Dostumun evində
balaca bir quşcuğaz gözlərimin içinə baxıb oxuyur
və dünyanın sonundan xəbər verir.

Həmin illərin məhsulu olan “Ağ at nağılı” da
maraqlıdır. Bir qoca, ixtiyar kişi ağ atın önündə
diz çöküb. Hər yerə ağır sükut baltası sancılıb.
Ağ atın məxməri gözlərində də iki adam var,
qoca, ixtiyar...

... Allah çoxdan bağışlamışdı
qocanın bütün günahlarını
o da bağışlamışdı Allahı
sənin də gözlərinə
görünəcək o at bir gün
və o atın önündə
büküləcək sənin də dizin...

Qəşəm NƏCƏFZADƏ

(Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Uşaq Ədəbiyyatı
şöbəsi ilə “Ulduz” jurnalının birgə keçirdiyi
“Ən yaxşı uşaq  şeiri” müsabiqəsinə təqdim 

olunan şeirlər barədə qeydlərim)

MÜSABİQƏ

Cavanşir YUSİFLİ



Tanınmış şair Əbülfəz Ülvinin müsabiqəyə
təqdim etdiyi şeirlərdə uşaq düşüncə tərzinə
uyğun  maraqlı lövhələr var, amma say nöqteyi-
nəzərindən  qoyulan şərtləri ödəmədi.  Aşağıdakı
şeir diqqətimi çəkdi. 

Bir gün ata Geyhuna,
Oyuncaq gəmi aldı.
O, şad olsa da buna,
Nəsə fikirə daldı.

Dedi: – harda sürək bəs,
Heç yada salmamısan.
Gəmi alanda dəniz
Bəs niyə almamısan? (“Oyuncaq gəmi”)

Şairin başqa bir şeirinə nəzər salanda adam
inana bilmir ki, yuxarıdakı şeiri yazan  adam bu
şeiri də yaza bilər.

Mənə bilik öyrədir
Əziz, doğma müəllim.
O biliklə tapıram
Bir çox müşkülün həllin (“Müəllim”)

Yenə ritorika, didaktika şeiri total şəkildə
bürüyüb. “Bir çox müşkülün həllin” misrası
uşaqların ağzını əyir.

Sevindiricidir,  böyüklər üçün maraqlı əsərlər
yazan  gözəl şairimiz Ay Bəniz Əliyar uşaq şeirləri
ilə müsabiqəyə qatılıb. Mənə elə gəlir ki, Ay Bəniz
xanım bu şeirləri ürəklə  yazmayıb, tələsik make-
tini qurub. Göndərdiyi şeirlərin əksəriyyətinin
böyüklər üçün olduğunu yaddan çıxarıb.

Ana durmuşdu yenə
oğlunun qəbri üstə.
Hamı gəlib keçirdi
yanından dəstə-dəstə.

Silirdi üz-gözünü,
mərmər şəkli öpürdü.
Bəlkə, belə edərək,
o təsəlli tapırdı. (“Şəhid anası”)

Eyni fikirləri Elşad Baratın  uşaq şeirləri haq -
qında da demək olar. Elə bil yüz ildir, uşaq şeiri
belə yazılır. Uşaq tezdən durur, əl-üzünü yu yur,
dərslərini oxuyur. Bu şeirin bir şeyi kəmdi: ev
işlərində anasına kömək etmək, həyətdə babası
ilə gül kollarına qulluq etmək və sair. 

Səhər açılan kimi
Fərid durdu ayağa.
Əl-üzünü tez yudu,
Başladı oxumağa.

Müəllim tapşırdığı
Dərslərini çalışdı.
Şeirini əzbərləyib,
Anasına danışdı. (“Fərid”)

Elnurə Ağazadənin müsabiqəyə  təqdim etdiyi
şeirlərin  ifadə tərzi, bədiiliyi, qafiyə sistemi göz
qabağındadır. Məncə, əlavə şərhə ehtiyac yox-
dur:

Qar deyəndə qar gətirər,
Ətrafı gözdən keçirər
Bir ilini bir yüz edər,
Uzun ömürlü qarğalar.

Səyyarə Məmmədlinin  müsabiqəyə təqdim
etdiyi şeirlərdə yenə uşağın bədii estetikası  (xalq
yazıçısı Elçin)  çatmır. Bu cür şeirlər və yuxarıda
qeyd etdiklərim də sosrealizm ədəbiyyatının qa -
lıqlarıdır. Elə bil şeirlərdən uşaq səsi gəlmir,
şeirlərin içindən uşaqlar yoxa çıxıb.  

Elşən bağçaya gedir,
Öyrənib neçə şeir.
Hər gün evə gələndə
Təzə bir şeir deyir.

O, şeir söyləyəndə
Anar susub dinləyir.
Qardaşından hər sözü
Bircə-bircə “dənləyir”.

Elşən  deyib qurtarır
Təkrarlayır Anar da.
Bir dənədir Elşənim,
Həm də yoxdur Anardan!

Rəşad Şükürovun göndərdiyi şeirlərdə yalnız
sovet uşaqlarının xatirəsi var. Özü də zəif, solğun
xatirəsi. Bu şeirlərdə uşaq nəfəsi yoxdur. Sadəcə
quru söz yığınıdır.

Hər gün çıxırıq yola,
Məktəbə gedirik biz.
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Tanınmış şair Rafiq Oday  böyüklər üçün çox
maraqlı əsərlər yazır. Bu öz yerində. İradım o
deyil ki, böyüklər  üçün gözəl şeir yazanlar uşaqlar
üçün yazmamalıdır. Əksinə, Əli Kərimin uşaq
şeirləri ədəbiyyatımızın parlaq səhifə lə rindəndir.
İradım odur ki, Rafiq Odayın (dostumun) uşaq
şeirləri elə bil yazılmayıb, düşünülmüş şəkil də
qurulub. Ona görə ifadə kobudluğu kənardan
aydın görünür. Məsələn:

Ərşada bax, Ərşada,
İstəyir ki, özünü
Dostlarının yanında
Atasına oxşada. 

Bu, uşaq şeiri deyil, böyüklər üçün də deyil,
qafiyə sistemi düz olmayan, ifadə tərzi yaxşı
səslənməyən  söz yığınıdır.  Unutmaq lazım deyil
ki, uşaq şeirində edilən səhvlər  sonradan dilimizdə
öz ağır fəsadlarını göstərir.  Fikir verin:

Bu buzov, qaşqa buzov,
Bu buzova bənzəməz
İnanın, başqa buzov.
Həndəvərə buraxmır
Öz doğma anasını. (“Qaşqa buzov”)

Yenə də ifadə və qafiyə səhvləri oxucunu
gendən çağırır  və ən başlıcası  “Qaşqa” sözünü
buzova demirlər, ata deyirlər, alnında ağ olan
buzovun adı “Təpəl”dir. 

İmzasını ilk dəfə eşitdiyim Yusif Rzayev adlı
bir müəllif müsabiqəyə 10 şeir təqdim edib. Bədii
zəiflik  o tərəfə dursun,  şeirlərin heç biri  uşaq
şeiri deyil. Şeirlərə baxaq:

Sərhəd boyunca dağlar
Düzülüb qatar-qatar.
Bu dağların döşündə,
Vətənin keşiyində,
Sayıq dayanıb, durub,
Azərbaycan əsgəri. 

* * *

Ey əziz müəllimlər,
Bayramınız mübarək!
Elm öyrətmək yolunda
Arzunuz açsın çiçək!

Böyüklər üçün yazılmış  bu şeirlərin ideyasını
alqışlayırıq, amma şeir kimi bu şeirlərin  nə uşaq
ədəbiyyatına dəxli var, nə də böyük ədəbiyyatına.

Tanınmış şair Adilə Nəzərin böyüklər üçün
maraqlı əsərlərini oxumuşam. Amma  onun mü -
sa biqəyə təqdim etdiyi şeirləri  uşaq ədəbiyyatına
aid deyil. Burda bir cəhət xususilə qeyd olun -
malıdır. Müəllifləri çaşdıran əsas səbəb bizim
ibtidai sinif dərsliklərimizdir. Şairlərimiz təfək -
kürlərini (zövqlərini) sanki həmin dərsliklərə
uyğunlaşdırıb şeir yazırlar. Mən  şeirdə vətən -
pərvərlik hisslərini yüksək dəyərləndirirəm. Am -
ma o şeir, o hiss bədii cəhətdən  güclü deyilsə,
şüb həsiz  ki, o şeiri ədəbi mətn hesab etmirəm.
Fikir verin, Adilə Nəzər deyir:  “Sülh, ad, həyat
anlamında, bayrağım  üç rənglidir”. Burda hansı
bədii həqiqət var, bilmirəm? “Anlamında” sözü şeir
sözü deyil və bu bənddə  heç yerinə  düş mə yib. Bu
şeirlər uşaqlar üçün müəyyən bilgi verə bilər,
amma  ədəbi nümunə deyildir. Şeirlərə baxaq:

Odlar yurdu torpağına,
Hər daşına, hər dağına,
Əzəmətli bayrağına
Vurğunam, Azərbaycan.

* * *
Dövlətimin döyüş ruhu –
Marşı himndir, cəngidir.
Sülh, od, həyat anlamında
Bayrağım üç rənglidir 

İsmayıl İmanzadə Mingəçevirdə yaşayır.
Maraqlı uşaq şairidir. Böyüklər üçün də yuxa
şeirlər yazır. Yenə də deyirəm,  hansı mövzuda
olursa, olsun, şeirin başlıca meyarı bədiilikdir.
Burda da  şairin vətən, torpaq duyğuları mühüm
yer tutur. Amma bu həqiqət  uşaq dilində deyil.

Ana yurdun sevimli,
Nazlı balası Şuşa.
Ərənlərin qibləsi,
Qeyrət qalası Şuşa.

* * *

Bir aləmdir əzəldən
Daşaltı, Cıdır düzü.
Kirsə  heyran qalıbdı
Şimşək donlu göy üzü.

20 I ULDUZ



TOPTOP OYUNU

Bilal dedi Mərdana, –
Top-top oynayaq, Mərdan?
Mərdan dedi Toplana, –
Top-top oynayaq, Toplan?

Toplan dedi Məstana, –
Top-top oynayaq, Məstan?
Məstan dedi Siçana, –
Top-top oynayaq, Siçan?

Siçan dedi Qaçana, –
Top-top oynayaq, Qaçan?
Qaçan dedi Uçana, –
Top-top oynayaq, Uçan?

Uçan getdi göylərə,
Uçdu, ucaldı, gəldi.
Top-top oynamaq üçün
Günəşi aldı, gəldi.

ATYAC VƏ ULDUZ

Atanı dilə
Tutmuşdu Aytac:
– Ata, al məni,
– Qollarını aç.

Gedək Günəşə,
Gedək göylərə.
Ulduzu dərək,
Gətirək Yerə.

Ata qoluna
Aldı Aytacı.
Dedi, Günəşim,
Ulduzum sənsən,
Başımın tacı.

GÜNƏBAXAN

Bağbandır atam,
Sevir torpağı.
Öpür, oxşayır
Hər bir yarpağı.

Açır bağcada,
Lalə, qızıgül.
Sanki hər yandan
Çiçək tökülür.

Açır sapsarı
Günəbaxanlar.
Gör bizim neçə
Günəşimiz var!..

DADAŞIN ADI

Balaca Dadaş
Ağladı birdən, 
Niyə başqa ad 
Daşımıram mən?

Adım olaydı
Məhəmməd, Vüqar,
Elmir, Dəyanət, 
Elmar, Etibar.

Ata Dadaşı 
Tənbeh elədi.
Gözəl oğluna
Belə söylədi:

– Dadaş böyükdür, 
Atadır, oğlum.
Atamın adın
Oğluma qoydum.

Adama adı 
Qoymağa nə var?
Amma adını
İnsan ucaldar.

İlham İLHAMİ

BÖYÜSÜN MARAL

Bizim buzovun
Adıdır Maral,
Rəngi qəhvəyi,
Başında var xal.

Məni görəntək
Yanıma qaçır,
Həm də mələyir,
Sanki dil açır. 
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Boylanıb sağa-sola,
Yollarda qoyuruq iz.
İşıqların sirrini
Öyrənmək deyil çətin.
Bu sirri bilsin gərək
Hər sürücü, sərnişin.

Gözəl uşaq şairimiz Mir Sabirin müsabiqəyə
qatıldığına görə təşəkkür edirik. Onun çox maraqlı
uşaq şeirləri var. Şairin  suda batmayan qarpız
haqqında yazdığı   şeirinə baxın.

Söylədi: – Sən yaxşı bax,
Qarpızın gör nəyi var?!
Əynində zolaq-zolaq
Dənizçi köynəyi var.

Gözəl şeirdir.  İki əlli səs verirəm bu şeirə.
Amma  o biri şeirləri necə edək? Axı müsabiqə
şərti 10 şeirdir. 

Şairin aşağıdakı şeirinə  diqqət edək: 

Dedilər yumurtanın
İçindən cücə çıxır.
Ancaq o soruşmadı
Cücələr necə çıxır?
Evdə tək qalan zaman,
Görün neylədi Püstə?
Bütün yumurtaları
Yığdı stolun üstə.
Sonra bir-bir sındırıb,
Qız onları yoxladı.
Tərs kimi heç birindən,
Bir cücə də çıxmadı.  (“Çıxmadı”)

Bu şeir dəfələrlə yazılmış  bir uşağıın  ax -
tarışdır. Yeni bir uşaq obrazı deyil.

İbrahim Yusifoğlu Naxçıvan şəhərində yaşayır.
Istər uşaqlar, istərsə də böyüklər üçün maraqlı
şeirlər yazır. Təəsüflər olsun ki, onun  göndərdiyi
şeirlər uşaqlar üçün yox, böyüklər üçündür.

Soyuq  dəyib, sozalırsan,
Rəngin  qaçıb, bozarırsan,
Çox  kövrək  görkəm  alırsan –
Payızda  üşüyən  çiçək.

Qırov   düşür  çətirinə,
Nəm  qarışır ətirinə,
Şaxta  dəyir  xətirinə –
Payızda  üşüyən  çiçək.

Müsabiqədə birinci yerin qalibi İlham İlhami,
ikinci yerin qalibləri Nuranə Nur, Mina Rəşid və
üçüncü yerin sahibi Faiq Hüseynbəylinin şeirləri
“Ulduz”un bu  sayında dərc olunur. O şeirlər haq -
qında heç nə demirəm, söz oxucularındı.  Daha
da yaxşı ola bilərdi, amma neyləyək ki, olanımız
budur. Hər halda qalib şeirlər bugünkü uşaq
ədəbiyyatımızın mövcud mənzərəsini əks et -
dirmək nöqteyi- nəzərindən  maraqlıdır.

Sözümün əvvəlinə qayıdıram. Uşaq şeiri yaz-
maq çətindir. Gərək uşaq  kimi təmiz  olasan və
uşaq şeirini uşaq yerinə qoymayasan. Klassik
uşaq şeirimizdən, uşaq folklorumuzdan bəh rə -
lənəsən. Uşaq şeirini saxta, yalançı vətənpərvər
uşaq obrazlarından təmizləyəsən. Ən başlıcası,
uşaq şeirinin içində uşaq yoxdursa, daha o şeir
nəyə və kimə  lazımdır? Elə şeirlər yazın ki, or -
dan uşaq nəfəsi gəlsin, uşaq səsi eşidilsin. 

QALİBLƏR

Faiq HÜSEYNBƏYLİ

ATA RƏSMİ

Ağ vərəqlərə
Yaşıl qələmlə
“Səməni” rəsmi
Əkmişdi Aytac.

Ağ vərəqlərə
Mavi qələmlə
“Bulud” rəsmini
Bükmüşdü Aytac.

Ağ vərəqlərə
Boz qələmiylə
“Yağış” rəsmini
Tökmüşdü Aytac.

Ağ vərəqlərə
Qara qələmlə
“Ata” rəsmini
Çəkmişdi Aytac.

Amma çəkmədi
Atanın əlin.
Dedi, hirslənsə,
Döyməsin məni.
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Uşaqları məktəbə, 
Böyükləri də işə
Vaxtında, təhlükəsiz
Aparıram həmişə!”

Mina RƏŞİD

QUMRU

Ağappaq qar içində 
Atılıb-düşdü Qumru. 
Qartopular düzəltdi 
Balaca, yumru-yumru. 
Sonra qardaşı ilə 
Qardan adam düzəltdi. 
Buz kimi əllərini 
Anasından gizlətdi.

ÇİÇƏYİN ÇƏTİRİ 

Yağış yağır səhərdən 
Hələ külək də əsir. 
Əlindəki çətirlə 
Çiçək yaman tələsir. 
Məktəb harada qaldı? 
Buludlara uçur o. 
Gedə bilmir, çətirin 
Arxasınca qaçır o.

GÜNƏŞ NƏ AĞILLIDI 

Günel gedir məktəbə, 
Günəş üzünə gülür. 
Deyir, yoxsa günəş də, 
Ana, məktəbə gəlir?
Günəş nə ağıllıdı, 
Göydə ocaq qalayır. 
Uzadıb əllərini 
O məni qucaqlayır.

AY DA GƏLİR DALIMCA 

Mavi yorğan içində 
Başın qoyub balınca. 

Mən getdikcə görürəm 
Ay da gəlir dalımca. 
Duşünürdun, Ay nədən 
Arıq olur çöp kimi. 
Bir də gördüm kökəlib, 
Dönüb olub top kimi.

GÖY QURŞAĞI 

Göy qurşağı kimidi 
Bizim balaca Nərmin. 
Gör bir neçə rəngi var, 

Əynindəki köynəyin.

Nuranə NUR

AYAĞININ ALTINA BAX
Oğlum Eminə

Balaca dəcəl Emin
Yol gedir yaman zirək.
Ona çatmaq istəyən
Dalınca qaçsın gərək.
Kiçik ayaqlarının
İti addımlarıyla
Ötüb keçir hamını.
Narahatdır anası
Görüb onun halını
Səslənir körpəsinə:
– “Oğlum, dayan tələsmə,
Ayağının altına
Bax, ay bala, amandı”.
Eşidib bu sözləri
Uşaq birdən dayandı.
Oturdu dərhal yerə
Qaldırıb ayağının 
Altına heyrət ilə
Bir xeyli baxdı, baxdı,
Başa düşmədi heç nə.
Axı heç bir şey yoxdu,
Anası yaxınlaşıb
Öpüb, basdı bağrına:
“Yıxılarsan” – deməkdi,
– Ay mənim şirin balam.
Yəni getdiyin yola
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Yaşıl otlardan 
Biçirəm ona,
Sığal çəkirəm
Onun boynuna.

İstəyirəm tez 
Böyüsün Maral,
Balası olsun –
Adı da Qumral...

TOPALIN YUXUSU

Yatmışdı it damında 
Balaca xallı toplan,
Mırıldanırdı hərdən, 
Yuxu görürdü bu an.

Bir neçə it yuxuda 
Hücum çəkirdi ona, 
Qıcırdaraq dişini
Batırırdı canına.

Bu zaman dostu Orxan
Ona köməyə qaçdı,
Oyuncaq avtomatla
İtlərə “atəş” açdı...

... Toplan! Toplan! Eşidib
Gözünü açdı Toplan,
Gördü onu çağırır
Balaca dostu Orxan.

Qaçdı Orxana sarı 
Quyruğunu buladı, 
Sevincək öz dostunun
Əllərini yaladı...

CIRCIRAMA
(uşaqlar üçün təmsil)

Cırcırama torpaqda
Qışı keçirmiş idi,
Öz ömründən altı ay 
Orda itirmiş idi.

Yayın lap əvvəlində 
Çıxdı torpaqdan çölə,
Özünü günə verdi
Həm də küləyə, yelə.

Qurudu əynindəki
Onun köhnə “paltarı” –
Çatladı tən ortadan 
Göründü qanadları.

Uçdu, qondu ağaca 
Builki cırcırama.
Oxuduğu mahnısa 
Keçənilkiydi amma...

KİRPİ

Öz belinə iynələri
Kirpi düzdü bircə-bircə,
Gündüz yatdı, ov etməyə
Yuvasından çıxdı gecə.

Payız idi, ağaclarda 
Alma, armud yetişmişdi,
Yerə düşmüş bəziləri,
Kol-tikana ilişmişdi. 

Bir armuddan yedi kirpi,
Almadan da dişlək aldı,
Meyvələrdən aparmaqçün 
Minbir hiylə işə saldı.

Belindəki iynələri
Sancdı armud, almalara,
Yuvasına gətirərək
Verdi dəcəl balalara.

“AVTOBUSAM MƏN”
(avtobusun monoloqu)

“Avtobusam, içimdə
Çoxlu oturacaq var,
Mənə minir, yol gedir
Rahatlıqla adamlar.

Yol gedəndə gecələr
Gözlərim işıq saçır,
Yollar nura boyanır,
Qaranlıq qorxur, qaçır.

Bütün sirr motordadır,
Mənə o verir gücü.
İdarə edir məni
Təcrübəli sürücü.
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Gərək diqqət edəsən.
Ağıllı, dəcəl oğlum,
Bunu gərək biləsən
Böyüdükcə anası
Bu məzəli səhnəni
Onun yadına saldı.
Beləcə bu sözlər də
Eminin yaddaşında 
Daha maraqlı qaldı. 

XƏYALIN ŞƏKİL DƏFTƏRİ

Dəftərinə bayaqdan
Xəyal hey şəkil çəkir.
Guya adam şəklidi, 
Üç dənə qulaq çəkir.

Əl çəkmir o şəkildən, 
Düz dörd dənə qol çəkir.
Ayaq çəkmir bir dənə, 
Qarşısına yol çəkir. 

Bacıları Xəyala 
Söyləyirlər yüz dəfə: 
Ona ayaq şəkli çək, 
Yeriyib getsin evə. 

EMİN VƏ QUZU 

Alib əlinə 
Bir çimdik duzu
Emin özünə 
Tapıb bir quzu.

Təpəldi quzu,
Üstü qırmızı.
Necə həvəslə 
Yalayır duzu.

Doymayır quzu, 
Hey öpür, öpür. 
Emin  quzunu,
Quzu da duzu.

XƏYAL VƏ AT

Xəyal yaman çox sevir 
Babasının atını.
Özü verir suyunu, 
Özü verir otunu. 

Atın alnında qəşəng
Əl boyda bir ləkə var. 
Gündən-günə ağarır, 
Yuyur onu yağışlar.

DƏCƏL XƏYAL 

Balaca, dəcəl Xəyal 
Hər bir işə qarışır. 
Hamıdan küsür guya,
Konfet görsə, barışır. 

Bizim Xəyala görə, 
Quşlar lap göynən gedir. 
Qonşudakı uşaqlar
Dərsə nənəynən gedir. 

Nə cavab verək indi, 
Biz bu dəcəl Xəyala?
Yerindən duran kimi 
Tutur bizi suala. 

Meyvəni kal-kal yeyir,
Yıxır bağda hasarı. 
Xəyalın qorxusundan 
Ağaclar meyvələrin 
Qaldırıbdır yuxarı.

***

Daha könlündə mənə yoxdu məhəbbət, bilirəm,
Çəkirəm boş yerə hicrində müsibət, bilirəm.

Gecə-gündüz gözümün yaşın axıtmaqdır işim,
Yıxacaqdır bu gedişlə məni möhnət, bilirəm.

Nola bir dəfə məni rəhmə gəlib yad edəsən,
Dostu yad etməməyi dosta qəbahət bilirəm.

Düşüb ardınca sənin, mən hara getsən gələrəm,
Sən qədəm basdığın hər bir yeri cənnət bilirəm.

Oluram məst sataşdıqda gözüm gözlərinə,
Səsini duymağı bir özgə səadət bilirəm.

Mən əzəldən elə öyrəncəliyəm qəm daşıyam,
Nə bəla çəkdisə başım, onu ibrət bilirəm.

Bu da bir sözdü ki, yazdı sənə Xatun, oxusan,
Eləyər arifə bu, məncə, kifayət, bilirəm.

***

Eləmiş bunca şəfəq Xaliq əta gözlərinə,
Nəzər etsə, eliyər Zöhrə həya gozlərinə.

Məni bimar elədi çeşmi-xumarın, sənəma,
Yıxa könlüm evini, vermə riza gözlərinə.

Qəsdi düçar eləməkdi məni dərdi-ələmə,
Eləsın qoy, verirəm xeyri-dua gözlərinə.

Əksini həkk elədim könlümə, dilbər, hər gün,
Baxıram şamü-səhər, sübhü-məsa gözlərinə.

Səbr elə, tökmə gözün yaşını, əlbət, gələcəm,
Haşalillah, ki deyildir bu rəva gözlərinə.

Xatuna, mehrü-vəfanı qoruyan yar olsa,
Edərəm canımı, vallahi, fəda gözlərinə. 

FƏRAQİNDƏN SƏNİN KÖNLÜM...

Fəraqindən sənin könlüm səhər-axşam fəğan eylər,
Bu qəm mülkündə günlərdir dilim dərdin nihan eylər.

Başımdan huşumu qarət edib vəslin təmənnası,
Əzəl başdan bilirdim can bu sevdadə ziyan eylər.

“Gələr bir gün”, – deyə hər gün gözüm yolda, qulaq səsdə,
Bu adətdir, sevən hər kəs ümid eylər, güman eylər.

QƏZƏL DE Kİ...

Xatirə XATUN



Şahmat canavarı və azadlıq…

“Pul qazanmaqda əsas məqsəd pula sahib
olmaqdır. Beləliklə, istədiyiniz an gəlib yetişənə
qədər məcburiyyət qarşısında qalıb film çəkməzsiniz.
Bir də görərsiniz ki, bir qəpiksiz ortalıqda qalmısınız.
Belə olan halda film studiyaları sizi istəmədiyiniz
bir filmi çəkməyə məcbur edər.  

Film çəkmək çox məşəqqətli bir işdir. Çox
darıxdırıcı və sıxıcı ola bilər.  

Mən çox film çəkmirəm. Bəlkə, iki ilə bir film
çəkirəm. Qazandığım pulu isə sevdiyim kitabların
film haqlarını almağa xərcləyirəm. Bunun üçün
xüsusi olaraq pul yığıram, sevdiyim əsərlə rastlaşanda
onun film haqlarını almağa hər zaman pulum olur”.

Qara saçlı, geniş alınlı, sındırma qaşların altından
ağıllı-ağıllı boylanan gözlərə sahib olan rejissor
Stenli Kubrik bu sözləri hələ otuz beş yaşı olan
zaman söyləyirdi. Dünya ədəbiyyatını bir-birinə
vuran rejissor digər həmkarlarından iki xüsusiyyətinə
görə həmişə fərqlənib. O, heç bir kino təhsili almayıb
və filmlərinin, demək olar, səksən faizini oxuyub
sevdiyi romanlar əsasında ekranlaşdırıb. 

Uşaqlığından bəri kinoya qarşı sevgisi olsa da,
hər kəs onu amansız şahmat oyunçusu, hətta “şahmat
canavarı” deyə çağırırdı. Həftənin yeddi günü Va -
şinqtonun Skiver parkında səkkiz saat şahmat oynasa
da,  kinematoqrafiya onun üçün əsas məqsəd idi.  

İki ədəd fotonun gətirdiyi böyük uğur...

Amerika kinosunun ən parlaq imzalarından biri
hesab olunan Stenli Kubrik 1926-cı il iyulun 26-da
Nyu Yorkda anadan olub. On iki yaşı olanda həkim
işləyən  atası ona şahmat oynamağı öyrədir. On üç
ya şında isə ata özü də fotoqrafiya həvəskarı
olduğundan oğluna kiçik bir fotoaparat hədiyyə edir.
Kubrik isə həmin yaşda caz musiqisinə həvəs
göstərərək müxtəlif caz alətlərində çalmağı öy -

rənirmiş. Lakin bir müddət sonra fotoqraf ol mağa
qərar verərək musiqi dərslərinə ara verib fotoqrafiya
sənəti ilə məşğul olmağa və öz üzərində ciddi iş -
ləməyə başlayır. Liseydən məzun olduqdan sonra
Nyu Yorkdakı Siti Kollecə daxil olur. Universitetə
hazırlaşsa da, maraqlı şəkilləri ilə bir gün “Look” jur -
nalının redaksiyasının qapısını döyür. Və göz lə nil -
mədən iki fotosunu onlara satmağa nail olur. Jurnalın
fotoqrafiya bölməsi üzrə redaktoru onun çəkdiyi
şəkilləri çox bəyənərək Kubriki jurnalın fotoqrafı
kimi işləməyə dəvət edir. Beləliklə, hələ on yeddi yaşı
yenicə tamam olmuş Kubrik universitetə daxil olmaq
fikrini özündən uzaqlaşdırıb işləməyə başlayır. 

Sonralar öz xatirələrində o, “Look” jurnalında
işə götürülməsini həyatı boyu başına gələn ən gözəl
iş kimi qiymətləndirir. Çünki jurnalla əməkdaşlıq
zamanı bir çox filmlərin çəkilişlərində iştirak edir,
sənət muzeyində saxlanılan filmləri təkrar-təkrar
izləyir. 

İlk filmini də elə həmin jurnalda işlədiyi zaman
lentə alır. Film doqquz dəqiqədən ibarət olur. Boksçu
Volter Kartierin həyatından bəhs edir. Min dollara
yaxın büdcəsi olan bu filmin işıqlanmasından tutmuş
ən xırda işinə qədər Kubrik özü yerinə yetirir. 

Orson Uellesin div adlandırdığı rejissor...

Amerika kino sektorunda çox az rejissor Kubrik
qədər azad işləmək fürsətinə sahib idi. O, film çəkmək
üsullarının hamısını öz-özünə öyrənmişdi. Heç bir
rejissorun assisenti, köməkçisi olmamışdı. Böyük
kinostudiyalar üçün film çəkməyə başlayanda isə
kinoda nadirən  görünən bir azadlığa sahib idi. Bu
səbəbdən idi ki, karyerasının ilk çağlarında onun
haqqında yazan tənqidçilər Kubrikin Orson Uellesdən
sonra xəyal gücünü kameraya ötürmək baxımından
ən bacarıqlı rejissor olduğunu vurğulayırdılar. Bu
fikrin yaranmasına təkan verən həm də Orson
Uellesin Stenli Kubrik haqqında tez-tez təkrar etdiyi
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Nolur bir gün gəlib rəhmə, məni yad eylə, insaf et,
Qapımdan bir qədəm bassan, könül bayram o an eylər.

Məgər halım sənə, ey şux, deyilmi bəs qədər agah?
Gözüm yaşı axar hicrində, hər sirrim bəyan eylər.

Əsirü-bəndi-eşqəm munisim qəm, həmdəmim nalə,
Bu yetməzmi dilaramım təmənna-qəsdi-can eylər?

Çıxar canım, əgər getsə gözümdən bircə an əksin,
Bu möhnət öldürər, billah, əlif qəddim kəman eylər.

Könül mülkümdə şahənşah olan ol ismi-pünhanım,
Qoyar Xatunu biçarə, gözün yaşın rəvan eylər.

***

Məni ol şux nədəndir, görəsən, yad etməz,
Dili-naşadımızı lütfü ilə şad etməz?

Xəbərim yox, nə zamandır, nə gələn var, nə gedən,
Rəhmə gəlməz, məni bu qüssədən azad etməz.

Eşq abad edən xanəni  yıxmaq olmaz,
Kimsə də eşq yıxan xanəni abad etməz.

Çox bəlalar gətirib başıma, çıxdı getdi,
Nə səbəbdən ki bəs halıma imdad etməz?

Gecə-gündüz ki qəmindən çəkirəm nalə, nədən,
Ahım ol məhvəşin  könlünü bərbad etməz?

Vəsfi-şirinivi əhsən, gözəl etdin, Xatun,
Qələmin etdiyini tişeyi-Fərhad etməz.

“MƏNİ SALDIN NƏZƏRİNDƏN” 

Məni saldın nəzərindən gözünün yaşı kimi,
Sındı könlüm bu səbəbdən qırılan kaşı kimi.

Nə qədər səbr elədim, görmədim amma səmərin,
Mən bu sevdada ziyan etdim əcəb naşı kimi.

Öldürüb dəfn elədim könlümə çox istəyimi,
Gəzirəm indi özüm sevgimə başdaşı kimi.

Xırda pultək  nəzərində, demə, yoxmuş dəyərim,
Sən əzizdin mənə yaqut üzüyün qaşı kimi.

Xatunun arif olan kəs oxusa sözlərini,
,,Bərəkallah”-deyəcək, ,,doğrudu nəqqaşı kimi!”

SƏNƏT



“Kosmik Odissey” filminin çəkilişlərindən bir
müddət sonr Kubrik “Portağal mexanizmi” adlı yeni
filminin çəkilişərinə başlayır. 

İngilis yazıçısı Entoni Berdcessin eyni adlı romanı
əsasında çəkilən film cəmiyyətdəki zorakılığı araşdırır,
totalitar cəmiyyətlərin insanları nəzarətdə saxlamaq
üçün robota çevirdiyini göstərir.

Filmin əsas personajı klassik musiqini sevən
yeniyetmə Aleksdir. O, dəstəsi ilə birlikdə zorakılıq
törədir, qarət edir, bunlardan həzz alır. Yaşlı qadına
qarşı törətdiyi amansızlığa görə həbs olunur. Aleksə
eksperimental müalicəyə razılıq verəcəyi təqdirdə
azad olunacağına söz verilir.

Bu texnikanın əsas məqsədi onun aqressiya
cəhdini azaltmaq idi. Müalicə nəticəsində Aleksdə
seksə və zorakılığa şərti nifrət refleksi yaranır, ürəyi
bulanır, hətta intihar eləmək istəyir.

Müqavimət vərdişini itirən Aleksi texnologiya
bir növ robota çevirir, o, klassik musiqiyə də nifrət
edir, həbsdən çıxandan sonra özünü müdafiə edə
bilmir, vərdişlərini itirir.

Evə qayıdan Aleksdən valideynləri də imtina
edir. Keçmiş dəstəsi onu döyür.

Və intihar cəhdindən sonra hakimiyyət ona siyasi
oyunlarında iştirak etməyi təklif edir.

“Kosmik Odissey”də olduğu kimi, Kubrik burda
da klassik kompozisiyalardan istifadə edib. Musiqi
zorakılığı, xaosu müşayiət edir və amansız səhnələr
natural çəkilib.

İnsanı dondurmaq ölümə qarşı 
zəfər qazanmağın bir yoludur...

Filmləri ilə yanaşı, Kubrik dərin mütaliəsi və
fərqli fikirləri ilə hər zaman seçilib. Onun alimlərin
insanların dondurularaq diriltmək fikrini dəstəkləyib,
hətta bunun üçün birinci öz üzərində sınaqlar
keçirməyin də pis fikir olmayacağını vurğulayıb. 

“Ölüm çiçək xəstəliyi və difteriya qədər təbii və
qaçılmazdır. Ölüm bir xəstəlikdir və eyni ilə digər
xəstəliklər kimi müalicə olunma ehtimalına malikdir.
Zamanla insanın ölümə əngəl ola bilmək çarəsizliyi
onu psixoloji sağlamlıq baxımından bu fikri ağlından
çıxarmağa və qaçılmaz yoxolmanı qəbul etməyə
məcbur etdi. Ancaq elmin inkişafı ilə bu kimi fikirlər
gərəkli və ya arzuolunan deyil. İnsanı dondurmaq
ölü mə qarşı zəfər qazanmağın bir yoludur. Və təbii
ki, bu barədə heç bir məcburiyyət yoxdur. Təbii yol -
la ölüb, torpağa qarışmağı istəyən hər kəs bunu
həyata keçirə bilər. Eyni ilə 19-cu əsrdə Tanrının
bəxş etdiyi fiziki ağrılara dözərək anesteziyanı rədd
edənlər kimi... Doktor Ettingerin də dediyi kimi,
“Dondurularaq dirilməyi istəməyənlərə deyə
biləcəyim tək söz budur: Sağlam çürümələr!

İnsan fani olduğunu bilən tək canlıdır. Fəqət  hə -
min həqiqətlə mübarizə aparacaq gücə sahib deyil.
Bu səbəbdən də milyonlarca insan nevroz və ya ümu -
mi üzüntü halında görsənən, həyatlarına qəzəb, əzab
gətirən, yaşlandıqa isə önlərində uzanan mə zar ları
görməklə artan gərginliklər, əndişələr yaşayır. Getdikcə
daha az insan dində təsəlli tapır,  həyatı dini həyat ilə
o son an arasına sıxılan tıxac kimi görürlər.”

71 illik həyatında həmçinin “Metal jaket”, “Parıltı”,
“Lolita”, “Geniş qapalı gözlər” kimi möhtəşəm filmlər
yaradan rejissor “Napoleon” filminin çəkilişinə ha -
zırlaşsa da, bu çəkiliş baş tutmur.

Ölüm, ya qətl?

Stenli Kubrik 1999-cu il mart ayının 7-də “Geniş
açılmış gözlər” filminin montajından sonra ürək
çatışmazlığından dünyasını dəyişir. 

Ancaq bir müddət sonra mətbuatın yaydığı
xəbərə görə, Kubrikin öz əcəli ilə yox, qəsd nəticəsində
həyatını itirdiyi vurğulanır. 

Belə ki, rejissorun ölümündən üç il sonra 2002-
ci ildə aktrisa Nikol Kidman müsahibəsində deyir:
Stenli Kubrikin ölümünün rəsmən açıqlanmasından
iki-üç saat əvvəl rejissor mənə zəng vurararaq dedi:
“Bizim hamımızı zəhər ləyəcəklər. Hətta o qədər tez
edəcəklər ki, bizim asqırmağa belə vaxtımız olayacaq.”
Rejissorun bu qorxuya düşməsinə səbəb isə “Geniş
açılmış gözlər” filmində satanist cəmiyyəti xarakterizə
edən kadrların olması olub. 

Daha sonra Nikol Kidman onu da vurğulayır ki,
71 yaşlı dahi rejissor böyük bir yalana görə vicdan
əzabı çəkirmiş. Belə ki, rejissor mətbuat açıqlaması
edərək deyib ki, Amerika aya heç bir kosmik gəmi
və pilot yollamayıb. Orada baş verən çəkilişlərin
hamısı Kubrikin şəxsi iştirakı ilə Amerika yaxın -
lığındakı Tarzan şəhərciyində baş tutub. Çəkilişlərin
hamısında isə Kubrik özü şəxsən iştirak edib. 

Kubrikin bu geniş həcmli proqrama daxil
olmasının səbəbi isə “Kosmik Odissey” filmindəki
kosmik çəkilişlərinin həqiqiliyi olub”.

Daha sonra “San” qəzeti də bu faktın olmasını
təsdiqləyib. Hətta 1979-cu ildə Amerikanın tək -
lükəsizlik idarəsinin əməkdaşları tərəfindən “Parıltı”
filminin nümayişində Kubrikə bağışlanan içki
butulkasına qatılmış zəhərləyici maddə tərəfindən
öldürüləcəyi aşkar olunub. Lakin həmin içki şüşəsi
Xitoro aeroportunda oğurlanır. 

Beləliklə, dahi rejissorun ölümü bu günə qədər
müəmmalı olaraq qalır. 

Rejissor son olaraq “Məni sevən casus” filminin
çəkilişini reallaşdıra bilməsə də, ölümündən sonra
həmin film sənədli layihə kimi ekranlara çıxır. 
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bu sözlər olmuşdu: “Gənc nəsil içərisində Kubrik
bir div kimi qarşıma çıxır”.

Müharibədən sonra da Hollivud kinosunun ən
mübahisəli və parlaq imzalarından biri olaraq dörd
filmi ekranlaşdırmağa nail olmuşdu. 

Filmdə əsgərləri ağladan 
müğənni ilə birləşən yollar...

Həmin filmlərin ən yaxşısı hesab olunun “Zəfər
yolları” 1957-ci ildə ekranlaşdırılır. Filmin maliyyə
büdcəsi 900 min dollara qədər olur. Həmin məbləğin
üçdə birini baş rolun ifaçısı Krik Duqlas tələb edir.
Ssenari və çəkilişlər çox qüvvətli olsa da, Kubrik
özü də etiraf edir ki, Duqlasın həmin filmdəki ifası
əvəzolunmazıdır. 

Xamfri Kobbun eyni adlı romanını Kubrik uşaq
vaxtı oxuyur. Sonralar real faktlar əsasında yazılmış
romanın teatr versiyasını görsə də, bəyənmir. Uzun
illərdən sonra yaddaşında dərin iz salan bu əsəri
ssenariləşdirməyə qərar verir. Müəllif həyatda olmasa
da, o, əsərin müəllif hüquqlarını Kobbun arvadından
satın alır.  

Filmdə müharibənin gətirdiyi pərişanlıq,
insanların ümidsizliyə düçar olması çox açıq şəkildə
təsvir olunur. Alman ordusuna qarşı edilən mənasız
hücumda üç günahsız əsgər qorxaqlıqda ittiham ol-
unaraq edam olunur. 

Polkovnik Daqsu (Krik Duqlas) bu əmrə qarşı
çıxır, günahsız insanların edamına görə tarix
qarşısında cavab verəcəklərini qeyd edir. Lakin ona
əhəmiyyət verən olmur. 

Filmin finalında fransızların əsir aldığı və
müharibəyə geri göndərilmək üzrə olan bir qrup
sərxoş fransız əsgəri tərəfindən mahnı oxumağa
məcbur edilən gənc alman qızı görsənir. Qız qorxur,
əsgərlər isə qəddardılar. Filmin ən təsirli hissəsi də
məhz həmin səhnə olur. Sərxoş əsgərlər əvvəlcə
çığır-bağır salırlar, daha sonra susurlar və nəhayət,
mahnının təsiri ilə ağlamağa başlayırlar.

Sonralar Stenli Kubrik həmin rolun ifaçısı
müğənni Kristina Xarlan ilə ailə həyatı qurur. Və
ömrünün sonuna qədər ondan ayrılmır. Kristina
onun ikinci həyat yoldaşı olur. Onların bu evlilikdən
Katerina, Anna və Vivian adlı üç qızı olur.

Bu film həm maliyyə, həm də sənət baxımından
çox uğurlu film olur. Amma nədənsə Kubrik bu film
ilə öz yaradıcılığında istədiyi nəticəni əldə edə bilmir. 

1960-cı ildə Krik Duqlas prodüsserlik etdiyi
“Spartak” filminin rejissoru ilə mübahisə edir və
Kubrikdən həmin filmin rejissorluq haqlarını öz
üzərinə götürməsini istəyir. Film çəkilir və çox böyük
uğur qazanır. 

Rejissorun sevmədiyi film...

Stenli Kubrikin öz yaradıcılığında ən sevmədiyi
filmi 1955-ci ildə ekranlaşdırdığı ilk tammetrajlı
filmi “Qorxu və arzulama” olub. Baxmayaraq ki,
tənqidçilər və tamaşaçılar tərəfindən çox yaxşı
qarşılanan bu filmi rejissor özü heç bir zaman
izləməyib və onun orijinalını bir neçə dəfə məhv
etməyə cəhd edib.

1968-ci ildə ekranlara çıxan “Kosmik Odissey”
filmi isə rejissorun ən çox zəhmət sərf etdiyi və
sevdiyi filmlər siyahısında olub. Filmin ssenarisi
Artur Klarkın “Qarovol” hekayəsi əsasında  hazırlanıb.
Həmin ssenarinin yazılmasına Klark və Stenli düz
iki il vaxt sərf ediblər. “Kosmik Odissey” kino-fan-
tastika janrının inkişafında mühüm rol oynadı. Müəllif
intellektə heyvan və insan arasında yeganə sərhəd
kimi baxır, humanizmi texnologiyaya qarşı qoyurdu.

Filmin çəkilişlərinə qədər rejissor kosmosdan
bəhs edən yüzlərlə kitab, elmi məqalələr oxuyur.
Bir sıra elm adamları ilə görüşüb onların məruzələrini
dinləyir. Həmçinin filmin musiqi seçimlərindən
tutmuş ən xırda işlərinə qədər özü yerinə yetirirdi.
Bəzən çəkilişlər o qədər çətin olurdu ki, iki gün
dayanmadan çəkiliş meydançasında olan Kubrik iki
dəqiqəlik kadr əldə etdiyinə sevinirdi.

Filmdə bəhs olunan kosmosdakı həyatın və
canlıların varlığına və onların yer kürəsi üçün zərərsiz
olmasına inanan rejissor bu haqda belə deyir: “Bizdən
daha üstün olan bir irq nə üçün bizə zərər vermək
və ya bizi yox etmək üçün zəhmət çəksin? Ayağımın
altında “mən həssas bir varlığam, gəl, söhbət edək”
yazılmış yazını oxuyub qumdakı ayaq izlərimi təqib
edən ağıllı bir qarışqanı əzəcəyimi fikirləşmirəm.
İnsandan üstün olmayıb, lakin ondan xeyli irəlidə
olsalar belə, yadplanetlilərin bizə yaxşı münasibət
göstərəcəklərini, ən azından bizə qarşı laqeyd
olacaqlarını düşünürəm.

Öz günəş sistemimizdə olan varlıqlar tərəfindən
ziyarət ediləcəyimizi düşünsək, kosmosdakı işıq ilini
ötüb keçən hər hansı bir çoxluq, maddə və enerjiyə
hökm edə bilərlər. Buna görə niyə bizimlə düş -
məncəsinə rəftar etsinlər? Qızılımızı, neftimizi, ya
da kömürümüzü oğurlamaq üçün? Başqa bir ulduzdan
uzun və məşəqqətli səfərə pis niyyətlərlə çıxmazlar…

Bu məsələdə çox da seçim etmək şansımız yoxdur.
Onar ya bizimlə əlaqəyə keçəcəklər, ya da yox.
Əlaqəyə keçərlərsə, yaxşıdılar və ya pisdilər kimi
mübahisə etməyimizə də ehtiyac qalmayacaq. Hətta
onlar pis olsalar belə, bunun da bizə faydası olacaq.
Dünya xalqları bir-birini didməkdən əl çəkib planeti
qorumaq üçün güclərini birləşdirəcəklər.”
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DAĞLAR ARXA DURAR...

Mənim getməyim də qayıtmağımdır, –
Dünyaya kal gəlib, kal gedənlərə.
Tüstü bəzək verməz, çırpı od olmaz,
Yalandan alışıb, kül gedənlərə.

Gəl şəkil çəkdirək qoşa qanadda,
Yanıram, üstümə bir az qan at da.
Burda köç gözləyir hərə bir adda,
Demək də olmayır qal, gedənlərə.

Sərhəd tellərini köklə baş-ayaq,
Qərib sevdasıdır, nəyini sayaq?
Dağlar arxa durar, zirvələr dayaq, –
Özü cığır açıb, yol gedənlərə.

QUŞ

Gəldin nəqarətsiz nəğmə şəklində,
De, sənin gözündə belə nəyəm, quş?
Qoy basım bağrıma qanadlarını,–
Hər gün pəncərəmi dimdikləyən quş.

Ahından düşdümü köz pəncərəmə, –
Sevib isinişdin tez, pəncərəmə?!
Elə söykəməkdə üz pəncərəmə, –
Sənin də xətrinə varmı dəyən,quş?

Qərib küncə gələr, bucağa gələr,
Kim belə yaralı qucağa gələr?
Bir namərd əlində bıçağa gələr, –
Başını divana-haqqa əyən quş.

QƏRİB ZİRVƏLƏRİN DUMANI GƏLDİ

Düşüb sümüyümə qürbət havası,
Gözümə dəyirsən Vətən şəklində.
Çarmıxa çəkilən yol ayrıcı var,
Ay zalım, bu başsız bədən şəklində.

Burda nə ayrılıq, nə göz yaşı var,
Burda könül verən yad var, naşı var.
Yaşanmış günlərin qan yaddaşı var,
Kölgəmə qoşulub gedən şəklində.

Qərib zirvələrin dumanı gəldi,
Arxamca su atan hansı gözəldi?
Xatirən sevdiyim gövhərdi, ləldi,
Saçıma hər düşən bu dən şəklində.
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ŞEİR VAXTI

Əlirza HƏSRƏT

DUMAN GECİKƏNDƏ

Yolumun üstündə kol var, koğuş var,
Məni yaman yerdə yordu yoxuşlar.
Xırmanda keflənib oynayar quşlar,
Köhnə dəyirmana dən gəlməyəndə.

Son şərqi üstündə neçə qu ağlar,
Bir zalım yaramı tərsinə bağlar.
Sən hardan biləsən nə çəkir dağlar,
Duman gecikəndə, çən gəlməyəndə.

Ayrılıq qədimdir, məhəbbət ulu,
Hər gün imtahana çəkir bu qulu.
Ölümə nə var ki, kəsədir yolu,
Ayrılıq qan salır sən gəlməyəndə.

DAĞLARIN HAVASI ÇATMIR ŞUŞADA

Çarmıxa çəkilib bu Vətən elə,
Qurşunlar torpaqda bitən dən elə.
Bir qərib ahıdır duman, çən elə,
Dağların döşünə yatmır Şuşada.

Bu necə şikəstə, bu nə bayatı?
Sahibsiz hər cığır bir ürək çatı.
Dağılıb obası, köçüb elatı,
Heç kəs murazına çatmır Şuşada.

Hər şəhid bu yurdun Vətən kirəsi,
Bayrağa çəkilib qanı, şirəsi.
Nə Göy yerindədir, nə Yer kürəsi,
Günəş də heç doğub-batmır Şuşada.

Elə qırov tutub saçım, göynəyir,
Siz Allah,yaramı açın, göynəyir.
Xocalı hıçqırır, Laçın göynəyir,
Dağların havası çatmır Şuşada.

YUXUMDA BİR QƏRİB AHI DİKSİNİR

Yuxumda bir qərib ahı diksinir,
Hər yağanda yuvasına qar quşun.
Ruzu gəzir saçlarımın dənində,
Məlhəmidir, bəlkə, bu qübar quşun?!

Xumar-xumar gülür gözü mehin də,
Bir dünya var bir sevdalıq behində.
Aynalanıb solğun çiçək şehində,
Oxumağa bəhanəsi var quşun.

İmtahana çəkmə məni yoxuşda,
Xatirələr üşüyür bu ağuşda.
Lələyindən ocaq çatıb koğuşda,
Deyirlər ki, divanəsi var quşun.



BUDDA 
*Həqiqəti bilməməkdir şərrin kökü...
Yandınsa, büsbütün yanmalısan – tozun-külün
qalmadan, heç hansı iz qoymadan... 

KONFUSİ 
*Almaz cilalanmayınca qüsursuz olmadığıtək in -
san da acı çəkməyincə kamilləşməz. 
Bildiyini bilənin arxasınca gedin, bildiyini bilmə -
yə ni duyuq salın, bilmədiyini biləni öyrədin, bil -
mə di yini bilməyəndən qaçın. 
Günəşin sənə çatmağını istəyirsənsə, kölgədən çıx.
İnsan hər hara yollanır da yollansın, o yerə bütün
var lığıyla getməlidir. 
İşindən zövq alanlar həmişə gülərüz olurlar. 
Qaranlığa söyüncə qalx da bir şam yandır. 
Qışqıranı pis eşidirlər. 
Qorxu bilmədikcə qəlbə qorxu yoxdur. 
Sabah neyləyəcəyini bilməyən insan bədbəxtdir. 
Unutmaq mümkün olsaydı, həyat işgəncəyə dö -
nər di. 
Yaşamaqdan nə anladım, ölümdən nə an la yam?!. 
Yolları ayrı olanlar biri-birinə gənəşməzlər. 
Zamanın pula bənzəri var; lüzumsuz yerə sərf
edil mədikcə daim yetər. 

Həzrət ƏLİ 
*Allah kimi köməksiz qoyubsa, o da məğlub ola-
caq.
Allah qorxusuyla tökülən göz yaşları gözlərin
nurudur. 
Bədənin sağlamlığı həsədin azlığındandır.
Bir məmləkətdə ki ayaqlar baş olur, başlar ayaq
altda qalar. 

Cahillər çoxalan zaman ariflər qərib olur. 
Əldən getməyincə dəyərini anlaya bilmə yəcə yi -
miz iki şey var; sağlamlıq və gənclik. 
Gözünün nurunu artırmaq istəyən, Allah qorxusuy-
la ağlasın.
Haqsızlıq önündə əyilməyin. Çünki haqqınızla
birgə şərəfinizi də itirərsiniz.
Heç vaxt ümidsiz olma; ümidsizlik özü küfrdür.
İnsanın aldığı hər nəfəs ölümə doğru atdığı
addımdır.
İnsanlar yuxudadır; ancaq ölən vaxt oyanırlar. 
Mal-mülk insanın gözünü doyurmaz; çalış ki,
könlün zəngin olsun. 
Ölümü unutmaq qəlbin paslanmağındandır.
Sən özünü kiçik varlıq sayırsan, fəqət ən böyük
aləm səndə sığıbdır.

İmam ƏZƏM 
*Bilmədiklərimi ayağım altına yığsaydım, başım
göy lərə dəyərdi. 

RUDƏKİ
*Zamanın axarından öyrənməyən kəs daha heç
hansı müəllimdən heç nə öyrənə bilməyəcək.

Həllac MƏNSUR
*Allahım! İnsanlar Səni verdiyin nemətlər üzündən
sevirlər; mən isə verdiyin bəlalar üzündən sevərəm
Səni.
Qəlbimdəkindən bir zərrə dağlara atılsa, hamısı
əriyərdi...
Eşq içində qılınacaq bir namazın abdəsti ancaq
qanla alına bilər (dar ağacındaykən axan qanından
ovuclayıb qollarına sürtərkən dediyi sözlərdir).
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QISA FİKİRLƏR XƏZİNƏSİ 

ƏlFərabi TÜRKİ
*Əsl insan ruhdur. Rəzilliklər tənin ruha qarış -
mağından doğur. 
İlk mövcudun varlığı ən üstün varlıq olduğundan
gözəlliyi hər gözəlliyin fövqündədir. 
Maddədən bütünlüklə sıyrıldığımız an zehnimiz
ilk mövcudu ən mükəmməl şəkildə qavrayar. 
Ruh səadət halında tənə möhtac deyil. 
Ruhun mükəmməlliyi təndən qurtul ma ğındadır. 
Sevgi də Allahdan gəlmişdir.

Mahmud KAŞQARLI 
*...Gördüm ki, Uca Tanrı dövlət günəşini türklərin
bürclərindən doğurmuş...

İmam QƏZALİ 
*Bütün möcüzələr təbii və bütün təbiət
möcüzəvidir. 
Cahillərlə mübahisəyə girişməyin. Mən heç onları
yenə bilmədim. 
Ey özün bilməyə gücü yetməyən, Tanrını necə
dərk edəcəksən? 
Tövhidi Şeytandan öyrənməyən kafirdir.
Həqiqətlərə yetməyin daim dəlil ilə olduğunu
sananlar Allahın geniş və sonsuz rəhmətini
azaltmış olurlar. 
Həqiqi elm, sahibində Allah qorxusu oyandırar
və artırar.
Hər şey elə yaranmışdır ki, ondan daha yaxşısı
ola bilməzdi. Bütün ağıllar toplaşıb nə qədər
gözəl və yaxşı düşünələr, yenə bundan gözəlini
yarada bilməzlər. Dünyada hər nə yaranıbsa
hikmət və ədalətlə yaranıb, daha bundan da
kamil yaranış mümkün deyil.

Yusif BALASAQUNLU 
*Bilik də müşkə bənzəyir; nə qədər gizləsən,
yenə ətri hər yana yayılar.
Hayandan gəlirəm... Hayana yolum?!. 

Ömər XƏYYAM 
*Noldu gəlişimdən-gedişimdən məna?!

Əbdülqadir GİLANİ 
*Allahını axtaran O-nu tapır. 
Bəlalar qula Cənabi Haqqın qapısını çalmağı
öyrə dir.
Dünya hər kəsi boğacaq qədər bir əngin dənizdir.
Əlinə keçməyəcək nəyi isə axtarmaq ən böyük
bə ladır. 

Xoca Əhməd YƏSƏVİ 
*Alimlərin könlündə ayət, hədis, Quran var...
Allah, Allah, canım Allah, dilim Allah, 
Səndən özgə pənahım yox, vallah-billah.
Allah deyən aşiq quldan xəta gəlməz. 
Allah deyib içə nurun doldurmasan, 

Vallah, billah, səndə eşqin nişanı yox.
Allah zikri könül mülkün açar, dostlar. 
Aşiq odur Həqqə canın qurban edə... 
Aşiq olmayınca Həqq didarın görmək olmaz...
Canım, dilim, əqlim, huşum Allah dedi. 
Eşq dərdinə dəva qılsa Rəhman qılar. 
Eşqə qədəm qoyanlar Həqq didarın görərlər. 
Heç bilmədim necə keçdi ömrüm mənim. 
Həqq yoluna girmək olmaz pak olmasan. 
Kim O-nun yolunda olsa, Həqq onun könlündədir.
Nələr gəlsə görmək gərək ol Xudadan.
Ya İlahi, rəhmətindən qətrə damdı, şeytan qaçdı...

Hacı Bəktaş VƏLİ 
*Alimlərə atadan və anadan daha çox hörmət
edin.
Elmdən keçməyən yolun sonu qaranlıqdır. 
Fatihə surəsi endiyi vaxt İblis əleyhillane yas
tutdı, riqqət edib ziyadə ağladı.
Həq sübhanəhu və təala Musa peyğəmbərə
münacatı Tur dağında verdi və İbrahim
peyğəmbərə münacatı məscidlər içində verdi və
Yunus peyğəmbərə balıq qarnında verdi və Yusif
peyğəmbərə münacatı quyu içində verdi və iki
cahan fəxri Mühəmməd Mustafaya münacatı
göylər içində verdi.
Həq təala Tövhid və İncildə və Zəburda hər nə
kim zikr etdisə məcmuı Qurandır.
Həqq əhlini heyvanlar dəxi sevərlər.
Hər kim nemətə şükr eləməsə ol nemət ondan
alınır.
İnsandır oxunacaq ən böyük kitab...
Kitabların bünyadı Qurandır və Quranun bünyadı
Fatihədir.
Könül ilə Çələb arasında hicab yoxdur. Möminlərin
könlü Kəbəyə bənzər.
Mərifət ağacının başı tövhiddir.
Mərifətli könüllərün nuru ərşdən ucadır.
Mərifətin əvvəl məqamı ədəbdir; ikinci məqamı
qorxudur.
Rəhman əsli imandır və şeytan əsli gümandır.
Sığındım sən Tanrıya....



Nizami GƏNCƏVİ 
*Ağlın gözü işıqlandı qəlb evinin çırağından... 
Bəla o yerdə enər ki, müsəlmanlıq ordan köçsün. 
Dünya xərifləmiş qarıdır; özünə bəzək vurmuş
ki, ehtirasın onu sənə daha çox sevdirsin. 
Ey Nizami, bu qədər sirr ki sən söyləmisən,
anlayan yоxsa оnu, qəlb evinə pünhana çək. 
Əgər aşiq olmaq küfrdürsə, bil ki, məndə bir
zərrə iman yoxdur. 
Hər nəyin ki büsatı imandan deyil, astanadan
kənar et. 
Küfr ilə imanı bir ürəkdə saxlamaq özü kafirlikdir. 
Nizamini öz dövründə əzizlə ki, onuntək birisi
dövrana bir də gəlsin! 

İbn ƏRABİ
*Aləmdəki surətlərin hamısı Həqqin dilləri olub
O-nu öyməkdədir.
Bir mömin inanclarını Qurandan alır. 
Elmin rütbəsi, şübhəsiz, imanın rütbəsindən üs -
tündür. 
Fikir və fəlsəfə yolu əsla mərifət verməz.
Görmürsənmi Həzrət Peyğəmbər ...  Quran ilə
düş mən ölkəsinə yollanmağı bizə yasaq etmişdir.
Axı bu, düşmənlərin (Qurana)... sayğısızlığı üzün -
dən təcavüzə yol açar!.. 
Göylərdə və yer üzündə hər nə varsa Haqqındır.
Hər elmin əsli elmi-ilahidəndir.
...İçində insani-kamil var olduqca aləm daima
qorunmuş olacaqdır.
İnsan Haqqın zühurundan bir parçadır, Həqq isə
insanın əsli, ilk qaynağı.
Kafirlərdən başqa heç kimsə Tanrı rəhmətindən
ümid kəsməz.
Quranı yəhudi rəvayəti ilə təfsir eləyən kimsə
Həzrət Məhəmmədin buyruğunu rədd etmiş olur. 

Şəmsi TƏBRİZİ
*Allah bir insanı sənin əlinlə ayağa qaldıracaqsa,
sən necə əlini uzatmazsan? Allah səni insanlara
sevdirmək istəyir, sənin dağılmış parçalarını
toplayır. Eşqə nankorluq etmə! 
Bil ki, günəşə baxmağa cəsarəti olmayan kölgədə
qalmağa, kölgəni işıq sanmağa məhkumdur.
Bir insan Allahdan başqa kimsəyə ehtiyacı
olmadığına inanırsa, Allah da onu başqasına
möhtac eləməz.
Düzənim pozulur, həyatım alt-üst olur deyə
narahatlıq keçirmə. Haradan bilə bilərsən həyatın
altının üstündən daha yaxşı olmayacağını?

Eşqi qələm yazmaz ki, kitablarda tapasan.
Əgər Kəbəni birdən-birə aradan götürsəydilər,
adam lar görərdi ki, bir-birinin könlünə sitayiş
edir lər.
Haqq yolunda irəliləmək ürək işidir, ağıl işi deyil!..
Yolgöstərənin daim ürəyin olsun... 
Musiqinin ahəngində bir sirr saxlanır; əgər onu
faş etsəydim, dünya alt-üst olardı. 
Şeytanda insandakı əlamətlərin biri xaric hamısı
var. Şeytanda əskik olan bir tək eşqdir. Şeytanın
insanı çəkə bilməməyi eşqsizliyindəndir.

Şeyx Mahmud ŞƏBÜSTƏRİ
*Səhraya çıxanda arifə ağac da deyir ki, mən
Haq qam.

Hafiz ŞİRAZİ
*Könlüylə sözü bir olana qurban olum.

Übeydullah ƏHRAR
*Elə zamanlar olur ki, bütün səslərin, rüzgarların,
suyun, yağmurun Allahı zikr elədiyini eşidirəm...

Pir Sultan ABDAL
*Bu dünya dediyin bir sınıq yaydır 
Əvvəli toy-düyün, axırı vaydır, 
Dörd qapılı ulu xoş bir saraydır, 
Qonan köçər imiş, qalan əylənməz.
Cəhənnəm dediyin odun-ocaqsız, 
Hər kəs atəşini burdan götürür.
Dönən dönsün, mən dönməzəm yolumdan... 

Ərzurumlu İbrahim HAQQI 
*Dünya ilə olan könül zərərdədir. 
Özümü axtarıram; görən varmı?.. 

Rabindranat TAQOR
*Allahın böyük qüdrəti xəfifcə əsən rüzgardadır,
fırtınada deyil. 
Biz dünya kitabını yanlış oxuyub sonra deyirik
ki, o bizi aldadır. 
Bu çiçəkləri tükənməz bir vəcdlə bitirib böyüdən
o mənbə hardadır. görən? 
Bu dünya gözəlliyin nəğməsiylə ram olunan
coşqun fırtınalar dünyasıdır. 
Bütün şübhələrə qapını bağlarsan, həqiqət də
qıraqda qalar. 
Doğulan hər yeni çocuq Tanrının insanlardan
hələ umudunu kəsmədiyini göstərir. 
Həqiqət nəhri şübhə arxlarından axıb keçir. 
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Günəş olmasan, ulduz ol, amma göydəki ən parlaq
ulduz da sən ol! 
Sakit ol, ey qəlbim; bu böyük ağaclar ibadət edir.
Unudurаm qаnаdlаrımın оlmаdığını, həmişə
unudurаm. 
Ulduzlar əsla qorxmur ki, onları işıldayan böcək -
lərə bənzədən ola bilər. 
Varlığım mənimçün bir möcüzədir: həyat da elə
bu dur ki, var. 

Mahatma QANDİ
*Azadlığı sevməsək, qoruya bilmərik. 
Dost – hər kəsə söyləyə bilmədiklərini çə kin -
mədən söyləyə bildiyin kimsədir. 
Əbədi yaşayacaqmışsınız kimi öyrənin, sabah
ölə cək mişsiniz kimi yaşayın. 
Əgər gülgü duyğum olmasaydı, özümü çoxdan
öl dürmüşdüm. 
İdealın dəyəri ondadır ki, ona yaxınlaşdığın ölçüdə
o da səndən uzaqlaşır. 

Cənab ŞƏHABƏDDİN
*Azadlıqdan da şirin bir əsarət vardır: Eşq... 
Korlar məmləkətində görmək bir xəstəlik sayılar. 
Köhnə fikirlərin paslanmış mismarlara bənzəri
var; söküb atmaq çox çətin olur.

Məhəmməd İQBAL
*Azad bir qulam; imanım eşqdir. Ağıl köləmdir.
Elm kainatın calalından qorxur; eşq kainatın
camalına qərq olur...
Eşq məqamı minbər deyil, dar ağacıdır. İbrahimlər
Nəmrudlardan qorxmazlar.
Eşqə “dəlilik” deyən kəs həyatın sirlərinə əbədi
biganə qalsın. 
Eyni göydə uçarlar, amma quzğunun dünyası bir
başqadır, şahinin dünyası bir başqa. 
İnsanı idrak etmədən necə ararsan Allahı?!. 
İnsanlar Allahı bir səcdə ilə, bütləri də bir təvafla
aldadırlar. 
Könlün hökmü altında olan ağıl ilahidir. Könlün
hökmü altına girməyən ağıl isə şeytanidir.
Qaç bu müsəlmanlardan, sığın müsəlmanlığa...
Qərblilərin gözündə ağıl həyatın nizamı, şərqlilər
üçün eşq kainatın özüdür. Ağıl Haqqı eşq sayəsində
tanır... Əgər eşq ağılla yan-yana gələrsə, müstəsna
bir aləm qurar.
Sən ki Allahın “bax” deyə xitab etdiyi varlıqsan.
Nə üçün bu yoldan kortək keçib gedirsən? Bahar
rüzigarı kimi güllərin üzərindən adlayıb keçmə,

gülüstanın mənasına dal.
Yaşamaq və çalışmaq çamıra könül toxumu atmaq
deməkdir.

Cəbran Xəlil CƏBRAN
*Arxan günəşə doğru dayansan, ancaq öz kölgəni
görərsən. 
Bir adam bir yuxu gördü və oyananda yuxu
yozanın yanına getdi ki, yuxusunu yozdursun.
Yuxu yozan dedi yanıma ayıqkən gördüyün yux-
ularla gəl ki, mənalarını söyləyə bilim.
Böyük şair sükutumuzu dilə gətirməyi bacaran
kəsdir.
Ən uzun ömür ilə ən qısa ömür arasında elə də
fərq olmadığını əhatələndiyiniz sonsuzluğu
düşününcə anlarsınız.
Günahsız yalnız o kəsdir ki, başqasının törətdiyi
cinayətdə özünün də payı olduğunu hiss edir. 
Heç vaxt deməyin qəlbimin yolun tapdım; deyin
yoluma çıxan qəlbimə tuş gəldim. 
Hər qışın qəlbində bir titrəyən bahar vardır... 
Həyatda insanın, özünə “sən uduzdun”
deməyindən də çətin heç nə ola bilməz. 
İnsanın dəyəri nəyə nail olduğunda deyil, məhz
nəyə can atdığındadır. 
Qürurlu olmaq – sənə lazım olandan azını
götürmək deməkdir.
Mən dənizin sirrini damladan öyrəndim.
Şeiriyyət – sevincin, ağrının, heyrətin, bir az da
yazı qaydalarının qarışığıdır.

ƏBDÜSSƏLAM
*Elmlər Allahın yaratdıqlarının ifadəsidir.

Cəlal MƏMMƏDOV



GECƏNİN SÜKUTU

İşıqları o sönməyən tək evin
pəncərəsin bir göyərçin döyəcək,
dimdiyində gətirdiyi məktubun 
hər sözündən sənin ətrin gələcək.

o ətirdən yuxu qalmaz gecədə,
o gecəni xatirələr alacaq,
o gecənin sükutunu pozacaq
adam gəlib düz önündə duracaq.                                 

gözlərinə dikiləcək iki göz,
yanağında o qonağın öpüşü,
lal divarlar yaddaşına köçürər,
pərdələrin izlədiyi görüşü.

bu gecəyə lap ömrünü verərsən,          
yalvararsan qaranlığa ilk kərə,  
bir ismarış göndərərsən günəşə –
“noolar, sabah sən yuxula, yat” – deyə.

QARABAĞA GÖYDƏN BAXIŞ

Şəhərləri, kəndləri viran edilən, 
yollarının izi itən Qarabağın 
kosmosdan çəkilən 
xəritədəki şəklini gördüm.
Bir də 
şəhid olan oğlunu ağlamaqdan 
səsi batan ana təki
səsini içinə salmış elin,
Əzanı eşidilməyən,
namazına durulmayan,
divarına yazılmış Quran kəlmələrinin yerinə
ermənilərin hər şey yazdığı
Allah evinin 
özgələr tərəfindən çəkilən son video görüntülərini. 
Bütün bu allahsızlıqlara
gözə görünməzdən 
bir peyk baxırdı,
bir də Allah...
Biri ancaq görürdü,
o biri isə, həm də dözürdü...

YOXLUĞUN ELEGİYASI

Hər dəfə yuxuda görəndə səni,
həyətdə görürəm, evdə görürəm.
Mən səni hər zaman kənddə görürəm.
Yüyürək görürəm, qaçan görürəm,
danışan görürəm, gülən görürəm.
Mən səni, mən səni belə görürəm.

...Bu dəfə üzünü görə bilmədim.
Utandım. 
Üzünə baxa bilmədim.
Danışa bilmədim,
dinə bilmədim:
Zaman çox şeyi dəyişib.             
Kənd də daha o kənd deyil.
Yollar da,
cığırlar da itib,                     
evlər də,
adamlar da...
ağaclar da küsüb.
Torpaq da əlini bizdən üzüb.
Orda yer də, göy də
bu dünyadan üz döndərib:
boşluqdan içini qucaqlayan 
təndir də,
günbəz də,
ətrini itirən qızılgüllər də,
qana boyanan arxlar da,
o xoş günü itirən xoş baxtlar da.

№07 (578) iyul 2017 I 3938 I ULDUZ

ŞEİR VAXTI

Rəfail TAĞIZADƏ

Sən olmayan evdə hər şey dağınıq,
sən olmayan yerdə hər şey boşluq,
yerini dolduracaq heç nə yox...
Qorxdum boşluqdan, ana,
yaman qorxdum.
Geri döndüm.
Səni itirdiyim yerdə tapmağa.

Sabah yenə ziyarətinə gələcəm.
O gülər üzündən 
solğun bənizimə təbəssüm qatmağa,
boşluğu içimdən atmağa.
Qucaqla məni, ana, 
qucaqla daşlaşmış qollarınla.
Sığal çək bozarmış üzümə,
sənsiz dünyanı ağ-qara görən gözlərimə,
sığal çək bərkimiş əllərinlə.
Başımı buz kimi dizinə qoyum,
bir günlük səndən doyum.
Qoynuna sığınmaq üçün
daşımı oyum?
Oyummu, ana?
Əvvəlkitək al məni,
al məni qoynuna.

Səni apara bilmədim.
Nə əlindən tutub gedə bildim,
nə yanına düşüb gedə bildim,
nə qoluna girib gedə bildim,
ANA!
Son arzum qaldı ürəyimdə.
Apara bilmədim səni
xoşbəxt olduğun yerə,
deyib-güldüyün yerə,
olmaq istədiyin yerə...
Gücüm çatmadı.
Oğul gücüm, ağıl gücüm.
Nə səni qoruyub saxlaya bildim,
nə yurdu.
Hər şeyi itirdim,
Səni də,
yurdu da, 
zamanı da...

Yoxluğun dəyişdirdi adımı.
Mən də daddım anasızlıq dadını.

Təkcə atama uzanan yolun işığına qısılmışam.
Kəndimizə gedən yolun birinə qaranlıq çökdü.
Buludlar yollara göz yaşı tökdü.

Göy üzünü almış
qapqara buludlar.
Üstümə yüyürür
saralan umudlar.
Anam da yox,
görən məni kim ağlar?...
Qara daşdan
bulaq gözlü
anam ağlar,
oyyy... ağlar.

DƏNİZDƏ TOY

Sənin gəlişini görən ləpələr          
önünə yüyürər, arxanca qaçar.
Səni öz yanında saxlasın deyə,
sənin izlərini yuyub aparar.
Sonra ayağından, izindən öpər,           
əyilsən üzündən, gözündən öpər.
Sonra qulağına nəsə pıçıldar,
yanağın allanar, gözlər parıldar...
Sonra bu sevincin sədalarında
ləpə paltarında gəlin olarsan.
Bu gecə toyuna gələn balıqlar
düzülər boy-boya şahidlər kimi.
Sonra bir gecəlik hey sevişərlər –                        
atılıb düşərlər, alqış deyərlər.
Külək də “Mendelson marşı”nı çalar.            
Bu gecə dalğalar dəniz toyunda 
ləpəylə ilk dəfə bir vals oynayar.
Ay da olanları göyə yollayar...

Bu gecə bir ülvi sevgi gecəsi,
dəniz qucağında bir eşq nəşəsi...

DAHA DARIXMAĞA DƏYMƏZ BU GECƏ

Gecənin sədası, səsi budursa,
yuxusu, xəbəri, sözü budursa,
gecənin mənası, özü budursa,
daha darıxmağa dəyməz bu gecə.             

Gəldim ki, biryolluq gecədə qalam,           
ağrını, acını içimə alam,
mən ha çalışdım ki, əzizi olam –
məni bircə kərə öyməz bu gecə.



Nə yatdım, hələ bir yuxu da görəm,   
o qədər gözlədim, zamandan döləm, 
ortaq nəyim qaldı gecəylə böləm,
məni yuxusuyla döyməz bu gecə,
bir dəli sevdaya dəyməz bu gecə.             

ÜZÜNÜ AĞACA SÖYKƏMƏ ELƏ

Üzünü ağaca söykəmə elə...               
Qurumuş ağac da unudar özün.
O yerdən bir pöhrə pərvaz eyləyər,
içindən alışıb yanan o ağac
baxıb ağaclara min naz eyləyər.

Üzünü ağaca söykəmə elə…               
Ağac havalanıb uçar göylərə.      
Yerdə qalanları aya baxantək,  
hər axşam üz tutub baxar göylərə.

Üzünü ağaca söykəmə elə…            
Həsrətli üzümə bir payız qonar.
Baxışım gözündə ağlayar sənin,
üzümdə öpüşün izləri donar.                  

Üzünü ağaca söykəmə elə…            

APAR MƏNİ

Apar məni dəmir yol.
Aç qapını, bələdçi.
O kimsəsiz məkanda
əylə düşüm, bələdçi...

Bəlkə, elə bu dəfə
bayquş aparsın məni.
Aparıb atsın məni,
köhnə cığır izinə,
uçuq evin yerinə.
Atsın məni, qoy atsın
sökük qəbrin üstünə
bir sinə daşı təki.
Ya çaylağa, daşlığa,
ya quyuya tullasın,
bir gecəlik, bir günlük
sığınım o torpağa...
sürtüm, üzümü sürtüm
o yaylıq yarpaqlara,
o doğma torpaqlara...

Yox. Yaxşısı budur ki,
yenə sən apar məni,
o köhnə vaxtlardakı
evə aparan təki.
Apar məni dəmir yol.
İtən yol bilinəndə,
sökük ev görünəndə,
xəyalım bitən yerdə,
xatirəm itən yerdə
çək əyləci, bələdçi,
o havanı bir udum,
otu, kolu qoxlayım,
izi, yolu yoxlayım,
ayrılığın ömrünü
kəsim, kəsim, doğrayım.
Döy qapımı, bələdçi,
çağır məni, bələdçi,
səslə məni, bələdçi,
“daha çatmısan” deyə.

Neçə ildi bu səsi, 
bu sözü gözləyirəm.
Çək əyləci, bələdçi.
Saxla, mən burda düşüm.
Gedim mən olan yerə...
Görsünlər ki, diriyəm.
Görsünlər ki, gəlirəm...

BU GECƏ GÜZGÜLƏRDƏ

gecəyə ay doğmadı
sənə salam göndərəm
bu gecənin səmtini
sənə sarı döndərəm

yollar gecədən uzun
yollar uzanıb gedir
bu uzanan yolların 
hamısı səndə bitir

bu ulduzsuz bu aysız
bu darıxan gecədə
özünü mən əvəzdən 
öpərsən güzgülərdə   
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Ay bu yolu gedən balam,              
yolu, səmti bilirsənmi?
O tanınmaz cığırlardan
kolun izin silirsənmi?                                  

İz üstünə iz düşdümü,
dərdlər səni üşütdümü?                                             
Öz özünü çağıranda
könlün bir səs eşitdimi?

Təpələr düzəndimi
düzəni çala yerdə?
Bu olmayan canımı
qurtarıb ala yerdə.

Qanad çalan quş varmı,
torpaqda oyanış varmı?
Yarı sökük divarda
oxuyan bayquş varmı?

Nə gördün söylə görüm?
Nə dedi qalanlarım?
Duydumu ayaq səsin
qəbirdə olanlarım?

“Axır ki, gəldin” deyib,
çönüb baxan oldumu?
Cənnəti viran görüb
gözün qanla doldumu?

GÜLLƏ SƏSİ GƏLİR YERİN ALTINDAN

Bu gedişin, zamanın... qəmi var, ağrısı var,
içində naləsi var, dərdi var, yanğısı var.

Körpələr boylanır təpə qəbirdən,
körpələr boylanır qəbir qucaqdan,
körpələr boylanır qan quyusundan.

Bir körpə anasın axtarır hələ 
açılan güllənin alovlarında.

Bir gözdə analar güllələndilər,
bir gözdə ataya uçdu güllələr.
Güllələr körpənin son oyuncağı,
güllələr körpənin son dayanacağı.

Körpənin torpaqlı tər sinəsində
sevdiyi qırmızı lalə böyüyür,
üstündə bir qara güllə yarası.

Günahsız körpələr, məsum körpələr
körpə paylarını yaşamadılar,
körpə çağlarını yaşamadılar,
körpə adlarını daşımadılar.

Yarımçıq qoyulan ömür payıyla,
üzündə o donmuş sevinc halıyla,
bir körpə dolaşır, bir körpə gəzir
Qanlı Xocalının gecələrini,
Kərkükün, Mosulun... 
Hələb, Kabulun,
köhnə Varşavanın... 
Bağdad, Dəməşqin
sevincsiz, uşaqsız küçələrini.                             

Ötür, illər ötür, zaman dəyişir,
səndə də, məndə də güman dəyişir...
Axşamın birində, günün birində
bu qara dünyada, yalan dünyada
kor fələk dolanan məkan dəyişir.
Baxışlar dəyişmir, sükan dəyişir.
Naqisin xisləti dəyişmir hələ,
nifrətlər sevinclə bölüşmür hələ,
körpə gülüşləri öpüşmür hələ.
Təmiz bildiyimiz o, boz səmadan
mərmilər tökülür, bombalar yağır
körpə evlərinə, uşaqlı evə.                          
Güllə səsi gəlir yerin altından...
Güllə səsi gəlir oyuncaqlardan...

BİTMƏYƏN QARANLIQ

Qaranlıq gecələrtək
yox gözümdə bir naxış.
Gəl, dayan başım üstə 
kölgənə yağdır yağış.

Bəlkə isinə canım,
bəlkə ayılıb duram,
əlini qoy sinəmə,               
bəlkə sağala yaram. 

Bu gecənin sahili 
gündüzdən uzaq düşüb,
bitməyən qaranlığa
sevinclər yasaq düşüb.



İndi onun Tanrıya daha çox ehtiyacı var idi.
Hamı onu unutmuşdu, tənhalıq  Günəş kimi isti
və böyük idi. Gecələr yuxu dərmanlarının köməyi
ilə birtəhər yuxuya getsə də, gecənin tən ortasında
hərarəti onu səhərə qədər incidir, rahat bu -
raxmırdı...

Məscidlərdə oxunan azan səsi onun gözlərində
ümid qığılcımı yaradırdı. Bəzən dualarının təsirini
göz yaşlarında, bəzən də sevinc qonan simasında
görmək olurdu. Tanrı onu səmimi və kövrək bir
ürəklə mükafatlandırmışdı. Lakin Tanrının
mükafatlandırdığı bu ürəklə o bacarmırdı. Arzuları
köhlən at kimi onu həyatın hər çətinliyində
yəhərinə alır, köməyinə çatırdı. Yeməyə pulu ol-
mayanda belə o öz nikbinliyini göz bəbəyi kimi
qoruyur, üzülmürdü. İnanırdı ki, hər şey yaxşı
olacaq... Hər şey deyəndə ki, o bir qism həyat
zəru rətlərini və ehtiyaclarını nəzərdə tuturdu.
Həyat onu nə qədər sıxsa da, o buna əhəmiyyət
ver mir, əksinə hər gün daha güclü və istəkli
olurdu. 

Maddi ehtiyac onun mənəvi zənginliyinə güc
gələ bilmirdi. Hər dəfə hücuma keçən amansız
qayğılar kor-peşman geri qayıtmalı olurdu,
yenidən qəfil hücüma keçmək üçün əlverişli bir
məqamı gözləyirdi. Bəzən günlərlə evdən çıxmaz,

pəncərədən  belə çölə baxmazdı. Daraq dəyməyən
saçlarında tək-tük ağ saçları səməni buğdası kimi
cücərməyə başlamışdı. Onun dağ kolu kimi sərt
və qıvrım  saçları vardı. Sanki  o başında qaya
parçası gəzdirirdi. Hətta inanmaq olmurdu ki,
bu saçlara od vursan yana bilər...

Külək kimsəsiz küçələrdə “naməlum” isti -
qamətdə əsdikcə, toz-torpaq göyə sovrulduqca
adama elə gəlirdi ki, şəhəri ağır bir xəstəlik
bürüyüb və hamı bu xəstəlikdən ölüb. Çünki belə
bir mənzərə ortaya çıxmışdı. İşıqfora belə məhəl
qoymayan küləklər şəhərə ölü bir sükut gətirmişdi.
Belə bir süküt həm də canavar kimi zəhmli idi.
Hər an içindən  qopan fırtınanın təsiri ilə o adamı
yoxluğun qucağına ata bilərdi.

Payız idi. Hər tərəf itaətkarcasına solub-
saralmışdı. İnsanların üzündə bir itki, bu itkini
tapmaq üçün axtarış, bir narahatlıq sezilirdi.
Yağışlar ara-sıra yağır, küçələrin toz basmış qırış
üzünü yuyurdu. Belə vaxtlarda o, bir yerə tez-
tez gedərdi. Burada o rahatlıq tapırdı. Bu yer
şəhərin Yaşıl bazar adlanan yerlə üzbəüz olan
köhnə məscid idi. Bu yerə həm də “Allahın evi”
də deyirdilər. Kin, nifrət, paxıllıq, ehtiras, burada
insanları bəzən həmişəlik, çox vaxt isə müəyyən
müddətə də olsa tərk edirdi. Belə bir təəssurat
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yaranırdı ki, sanki insanlar  şeytanı çöldə qoyub,
məscidə daxil olur, mələklərlə görüşür, sonra isə
onları səbirsizliklə gözləyən şeytana qoşulub
yenidən işlərinin dalınca gedirlər. Bu kimi hallar
onu qətiyyən narahat etmirdi, o özü də bunu
dəfələrlə müşahidə etmiş və belə qənaətə gəlmişdi
ki, öz müşahidəsində yanılır. Çünki o şeytanla nə
yaxından, nə də uzaqdan tanış deyildi. Ömrü bo -
yu halal yaşamış, halal çörəyini qazanmışdı. Heç
kimin pulunda, malında gözü olmamış, adamlarla
son qəpiyinini də paylaşmağa razılaşmışdı. Bu
onu hamıdan uzaq etmişdi, təkliyə təslim olmuşdu.
Halal insanları nə cəmiyyət, nə zaman, nə də biz
insanlar çox vaxt qəbul etmirik, onlara avam
kimi baxır və bir çox hallarda ehtiyat edirik onlar -
dan, yəni halal insanlardan.

İş elə gətirmişdi ki, hamı kimi, şeytan da bu
adamdan xəbərsiz idi. O, “dua” etməyi xoşlayırdı.
Həm də o elə dua edirdi ki, ətrafda heç kim bunu
bilmir, fərqinə belə varmırdı. Göstəriş naminə
edilən duaları, qılınan namazları, oruc və
qurbanları o yaxşı duyurdu və bilirdi ki, insanlar
bu işdə səmimi deyillər. Necə ki, bir neçə il əvvəl
qonşusu Mirsahib ağa həccə gedib qayıdanda
ticarətçi kimi dönmüşdü, gətirdiyi bər-bəzəkləri
alverçi kimi satmışdı, həm də od qiymətinə, bu
onu çox sarsıtmışdı... 

“Dua” onun üçün nəfəs qədər vacib bir həyati
əhəmiyyət kəsb edirdi. Hər dəfə “dua” edəndə o
həyata bağlanır, inanır və ümid edirdi. Ümid
edirdi ki, düşdüyü vəziyyət Tanrının iradəsindən
kənar deyil və o, səbr etməklə bu vəziyyətdən
uğurla çıxa biləcəkdi. Səbrlə yanaşı o, dua etməklə
vəziyyəti daha da yüngülləşəcəyinə də adı kimi
əmin idi. Tək məsciddə yox, hər yerdə dua etmək
olar. O belə də edirdi. Çox vaxt evində, bəzən də
küçənin ortasında dua edirdi...

Bir dəfə küçənin zibil yeşikləri qoyulan
yerində anası ölmüş pişik balasını görüb, təlaş
içində özünü itirmişdi. Nə edəcəyini bilmirdi. İlk
dəfə idi, belə bir hal ilə qarşılaşırdı. Bu yazıq və
köməksiz pişiyi özü ilə evə aparmaq istəyi onun
qəlbini bir anda fəth etmişdi. Lakin naməlum bir
qorxu onu bu addımdan çəkindirmişdi. Yenə də
dua etməklə ona kömək etdiyini düşünərək,
oradan iti addımlarla uzaqlaşmalı olmuşdu. 

Havalar qəfil soyuyur, ağaclar küləyin sərt
üzünü görür, bunu qırılan budaqlarının hesabına
ödəyirdi. Hər yerdə  yarpaq topaları var idi, bu
topalar qarışqa yuvasını xatırladırdı. Şəhərdə

demək olar ki, bütün ağacların yarpaqları etinasız
şəkildə tökülür, küləyin uğultusu ilə rəqs etməyə
başlayırdı.  

Qış yaxınlaşırdı. O, keçən il aldığı yun şərfi
hazır şəkildə saxlayırdı. Bu şərf ona əlavə imtiyaz
və yaxud səlahiyyət verirdi, o, güclü və xoşbəxt
hiss edirdi özünü bu şərf ilə. Qar yağanda bu
şərf onun boynuna ilan kimi sarılır, onu möhkəm
soyuqdan qoruyurdu. Sinoptiklər bu qışın sərt
keçəcəyini, son əlli ilin ən soyuq qışı olacağını
bildirirdilər. 

İndi onun dualarının ünvanı küçələrdə
kimsəsiz adamlar, anası ölmüş  pişik balaları,
isti yuvası olmayan itlər, hətta çılpaq ağaclar idi.
Bir gün mağazaya gedəndə dayanacaqda əllərini
nəfəsi ilə isidən yaşlı bir qocanın çarəsiz üzündə
donan ümidləri görmüşdü. Onun üzündə ümidlər
soyuqdan yox, kimsəsizlikdən və ehtiyacdan
donmuşdu. Ona yaxınlaşmaq, halını sormaq, isti
bir çaya qonaq etmək nə yaxşı olardı... Lakin
yenə də Tanrının iradəsindən kənar olmayan bu
hadisəni də o, duanın vasitəsilə  kömək olacağına
inanmışdı... O, bu dualar ilə sanki Tanrının yadına
salmaq istəyirdi ki, hamının evi yoxdu, çöldə
qalanlar var, əyni yuxa kimi nazik adamlar var,
yeməyə bir parça çörəyi olmayan kimsəsizlər
var... Tanrı isə polad əzmi ilə susurdu. Bu susqunluq
bəzən Tanrının da “dua” etdiyinə adamı inandırdı.
Bəlkə, Tanrının da duaya ehtiyacı var? Kim bilir,
bəlkə də...

O, bu duaları ilə artıq Tanrını da bezdirmişdi.
Hərdən bunu hiss etsə də, qorxu və təlaş içində
fikrindən daşınırdı. Yeni dualar haqda düşünür,
forma və məzmuna dəyişiklik edirdi. 

Səhər Günəşin qarşısını alan ağ buludlar
qalın qar örtüyünün səbəbkarı kimi məğrur və
bir o qədər qürurlu görünürdü. Qar elə acgözlüklə
yağmışdı ki, sanki illərdi yağmır və bu qış illərdi
yağmamağın qisasını almışdı. Ağaclar qarın
ağırlığından nökərin ağa qarşısında etdiyi təzim
şəklində əyilmiş, küçələrə ölü süküt çökmüşdü.
Tək-tük ayaq izlərinə rast gəlinirdi. Sanki şəhər
başına böyük bir ağ çuxa papaq qoymuşdu. Hava
yenicə doğulmuş uşaq kimi idi.

Belə havada gəzintiyə çıxmaq ayrı bir gözəllik
idi. İndi yorğunluqdan, darıxmaqdan xilas yolu
idi belə havada gəzinti... Bu gün o isti şərfini
boynuna dolayıb, üzündə təbəssümlə çölə çıxıb,
təmiz havanı ciyərlərinə çəkmək, bu gözəl gün
üçün Tanrıya dua şəklində “təşəkkür” etmək



və tez yerinə yetən dualarla tanış etmək istəyirdi.
Beləliklə o, gündəlik etdiyi duaları poetik şəkildə,
bir az da lirik əhval-ruhiyyə qatmaqla yazıya
almağa başladı. Bəzən bu dualar şeiri xatıradırdı.
Bir həftəyə yüzdən çox dua yazıb, vərəqə
köçürməyi bacarmışdı. Hər dua bir xilas, bir çıxış
yolunu özündə ehtiva edirdi. Sanki həkimin xəstə
adamlara yazdığı resepti indi o, dua şəklinə salıb
kağıza köçürmüşdü ki, insanlar nakam könlünə
şəfa gətirsin. 

Bir müddət keçdikdən sonra yazdıqlarını ilk
olaraq özü oxumağa başladı. Oxuduqca
ümidsizləşməyə, bədbinləşməyə doğru getdiyini
anladı. Bu onu çox məyus etdi. Bir anlıq o, bu
duaların təsir gücünün zəifliyini hiss etmişdi.
Qafiyəli və şeir kimi əzbərlənən bu dualar öz
sehrini itirmişdi. Ona elə gəlirdi ki, bu dualar
pul kimidi, lazım olan yerlərə xərclənməyəcək
və Tanrını da qəzəbləndirəcək. Beləliklə, çox da
düşünmədən qərara gəldi ki, yazdıqlarını cırıb
atsın. Dua edib etdiyi səhvə görə cəza almamağını
Tanrıdan dilədi. Belə bir işi bir daha tutmayacağına
söz verdi. 

Bir neçə ay sonra qonşuluqda hamı kağıza
yazılan dualardan və bu dualar yazılan kağızları
cıran adamın ölümündən danışırdı. Hamı elə
bilirdi bu dualar müqəddəs olduğundan onu cır -
maq qətiyyən olmazdı, məhz bu səbəbdən həmin
adam Tanrının qəzəbinə tuş gəlmiş və cəhənnəmə
vasil olmuşdu. Bu hadisə uzun müddət şəhər
sakinlərinin dua işinə olan yanaşmasında
məsuliyyət hissini bir xeyli artırmış oldu. Yazıq
o adam isə qəfil ürək tutmasından ölmüşdü, 12
saylı xəstəxanadan cinayət işi üzrə xəbərlər apa -
ran müxbirə belə bir məlumat verilmişdi. Lakin
hamı duaların toxunulmazlığından, Tanrıya ün-
vanlanan bu sehrli mesajın böyüklüyündən həvəslə
danışırdı. Halbuki ən böyük dua edənlərdən biri
olan həmin adam sadəcə olaraq, ürək tutmasından
həyatla vidalaşmışdı. Yəqin, özlüyündə o bunun
Tanrıya daha yaxın olmaqla, artıq dualara ehtiyac
hissinin olmamamsı ilə izah edirdi.

Məsciddə yenə azan oxunurdu, dualar
Tanrıdan kömək uman insanların qəlbinə yenə
hakim idi... Küçələrdə yenə anası ölmüş pişik
balaları gözə dəyirdi. 
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istəyirdi.  Dərindən nəfəs alıb, havaya kömürlə
işləyən qatar buxarına bənzəyən nəfəsini verirdi.
Özünü on il, bəlkə də, iyirmi il cavanlaşmış kimi
hiss edirdi. Deyəsən, onun duaları həyata keçmişdi.
Heç kim gecənin soyuğunda donmamış, hər kəs
isti bir yuvada gecələmişdi. Bu onu sevindirirdi.
O, “dua”larının gücünə, ünvanına və səbəbkarına
qarşı anidən rəğbət hissinin gücləndiyini yəqin
etdi. 

Axşam evə qayıdan kimi, bu günün xoşbəxt
insanı kimi şərfini çıxarmadan yatağına uzandı.
Əlini başının arxasına balınc əvəzi qoyub, gözünü
dan yeri kimi qızarmış tavana zillədi. “Dua”ları
haqqında düşünməyə başladı. Düşündükcə yerində
qıvrılır, gah ayağa durur, gah oturur, gah da bir
nöqtəyə baxıb səssizliyə qərq olurdu. 

Çox düşündükdən sonra o qərara gəldi ki,
dualarını yazıya alsın, sonra bu duaları yazılı
şəkildə məsciddəki adamlara paylasın, sanki
bununla onlara yardım edəcəyini, onları düzgün

Quri Otobaia – gözəlim Gürcüstanın bu
bənzərsiz şairi, müdrik romançısı, yorulmaz
mədəniyyət cəfakeşi 1952-ci ilin 6 sentyabrında
Abxaziyada – Qali rayonunun Otobaia kəndində
səhərə yaxın, xoruz banının, silah səsinin, qədəh
cingiltisinin müşayiəti ilə, əncirlərin balı süzülən
vaxtda dünyamıza təşrif buyurub. Deyilənə görə,
doğularkən ağlamayıb və bu səbədən adını Quladi,
yəni, dilimizdə desək, Cəsur qoyublar. 

Orta məktəb illərində o qədər əlləm-qullam
olub ki, anası addım-addım arxasınca gəzib, sinif
rəhbəri isə adını “Ərköyün” qoyub. Bununla belə,
elə həmin illərdə şahmatla, güləşlə, boksla,
qılıncoynatma ilə məşğul olub, meylini gitaraya
salıb. Amma kitablar onu daha çox özünə çəkib,
Tom Soyyer, Qavroş, Qeklberr Finn, kapitan Nemo,
Ayvenqo kimi qəhrəmanlarla “təmas qurub”. İlk
şeirləri kiçik yaşlarından rayon və vilayət
qəzetlərində dərc olunub, bir dəfəsində isə çap
olunmuş yazısı üçün yüz dəftər almağa çatacaq
qədər qonorar da göndəriblər və elə bu üzdən
özünün gələcək yaşam marşrutunu qəti olaraq
müəyyənləşdirib. Universitetdə oxuduğu illərdə
adını dəyişib Quri edən Quladi, ədəbiyyatla daha
ciddi maraqlanmış, Meqreliyanın yetirdiyi Terenti
Qraneli, Çikovani, Sacaya, Konstantine Qamsax-
urdia… kimi yazarların əsərlərini mütaliə etdikdən
sonra özündə bir həqiqəti dərk etmişdir:
meqreliyalı yazarların gürcü dilində qələmə
aldıqları nəsr əsərləri nə qədər güclü alınsa da,
poeziyada bunun əksidir, yəni meqrellərin poetik
dili laylalarla ruhlarına hopmuş meqrelcədir. Elə
bunu anlayandan sonra da yaradıcılıq manerası
da dəyişib. İndi Quri roman və hekayələrini Vətən
dilində, yəni gürcücə, şeir və poemalarını isə
özünün mübhəm duyğularını daha əlvan rənglərlə
ifadə edə biləcəyi meqrelcə yazır. 

Universiteti bitirdikdən sonra bir müddət
Gürcüstanın və SSRİ-nin müxtəlif bölgələrində

iş tapa bilmədən avaralanan dostumuz, nəhayət
ki, Gürcüstan Yazıçılar İttifaqının zəmanəti ilə
canından çox sevdiyi Zuqdidiyə göndərilmiş, daha
sonra isə oradan paytaxta üz tutaraq, buranı
özünə son məskən seçmişdir. “Yaşamağa məhkum
olunmuşlar” romanının jurnal variantı çap olun-
duqdan sonra Quri bir yazıçı kimi daha da
tanınmış, doğma Kolxidanın, Gürcüstanın minillik
mənəvi salnaməsini qələmə aldığı üçün özünü
bəxtəvər saymışdır. O, bu əsəri ilə, həmçinin,
ənənəvi yazıçılıq anlamının mahiyyətini bir çox
istiqamətlərdə dəyişə bilmişdir. Sonralar öz
yaradıcılıq arealını daha da genişləndirən Quri,
növbəti əsərlərində Homer və Rustavelidən baş-
qa, daha çox Ceyms Coys, Marsel Prust, Uilyam
Folkner kimi yazarların əsərlərindən yaradıcı
şəkildə bəhrələnmişdir. Özünün dediyi kimi, Vaja
Pşavelanı “su kimi içmiş”, Höteni, Servantesi,
Alliqerini, Dostoyevskini, Akutaqavanı, sətir-sətir,
misra-misra izləmiş, “şüur cərəyanını” anlamağa
çalışmış, qələmə aldıqlarının özünə tezcə şöhrət
gətirə bilməyəcəyinin acısını yaşamış, amma
böyük Tisian Tabidzenin bu sözləri ilə özünü
ovundurmuşdur: “Heç olmazsa, bircə şairin ürəyini
kövrəldər”.

Quri sözlə nəfəs alan, ədəbiyyatla yaşayan
gerçək bir sənət adamıdır. Həm həyatda, həm də
yaradıcılığında olduqca fədakardır. Antik yunanları,
qədim romalıları, assuriyalıları, şumerləri məndən
və tanıdığım dostların hamısından qat-qat artıq
bilir. Azərbaycan türklərinin və gürcülərin ortaq
köklərə malik olması fikrində israr edənlərdəndir
– hər iki xalqın etnogenezində şumerlərin və

TƏRCÜMƏ SAATI

Öləndən sonra di̇ri̇ləcək şai̇r 
(Rafiq HÜMMƏT təqdim edir)



albanların olduqca əhəmiyyətli rol oynadığına
qəti olaraq inanır.

Quri Otobaia əsasən son illər Azərbaycan
ədəbiyyatı ilə ciddi şəkildə maraqlanır, zira, çox
sevimli qızının 18 yaşında əzablar içində vəfat
etməsi onun uzun illər təkcə ədəbiyyatdan deyil,
az qala, həyatdan təcrid olunmasına səbəb
olmuşdur. Şükür ki, son bir neçə ildə o, özünü
toparlamış, uzun sürən müalicə almış və neçə
illər ayrı qaldığı ədəbiyyata qovuşmuş, qısa
müddətdə irihəcmli “Homonana” poemasını və
bir çox digər əsərlərini kitab şəklində nəşr
etdirmiş, özünün 10 cildliyini çapa hazırlamış,
təxminən 1000 səhifə olan “Meqrel poeziyası
antologiyası”nı hazırlayaraq çapına nail olmuş,
“Min bir Azərbaycan bayatısı”nın iki dildə yenidən
nəşr olunmasında böyük fədakarlıq etmiş, onlarla
kitabı, o cümlədən, Rəşid Faxralının, Əjdər Olun,
mənim (hələ çap olunmayıb) gürcücə kitablarımızı
redaktə etmiş, ön söz yazmışdır.

Anadan Quladi Fetelava ad-soyadı ilə doğulan
dostumuz bu dünyadan Quri Otobaia kimi köçmək
fikrindədir. Zira, Quri meqrelcə ürək, Otobaia
isə, az qala “yenidən dirilmiş” mənasını verir,
amma mən Azərbaycan xalqını, bütün Türk
dünyasını sonsuz bir istəklə sevən, bayatılarımıza
heyranlığını onları kitab şəklində yenidən çap
etdirmək üçün heç nəyini əsirgəməməsi ilə büruzə
verən, doğma yurdu rus-abxaz tapdağı altında
olduğundan dərdimizi daha gözəl anlayaraq,
“mən də qarabağlıyam, mən də Xocalıdanam”
deyən dostumuza, dünyanın bir çox dillərində
əsərləri sevilərək oxunan bu bənzərsiz yazara
hələ uzun-uzun bəxtiyar illərdən sonra “yenidən
dirilməyi” arzu edirəm. Sevgili oxucularımıza
təqdim etdiyim bu şeirlər isə dillərdən dillərə
çevrilib, yəni, yuxarıda vurğuladığım kimi, Quri
romanlarını gürcücə yazmasına baxmayaraq,
şeirlərini meqrelcə yazır, sonra min bir zülmlə
onları gürcü dilinə tərcümə edir. Bu şeirləri
gürcücədən öncə dostum Cambul Məmmədli ilə
sətri tərcümə etdik, sonra sətri tərcümə üzərində
birgə işlədik. Poetik tərcümə isə xeyli yuxusuz
gecəmdən sonra doğuldu və yaxşı-pis nə alındısa,
dostumuzun halalı olsun. 

Quri OTOBAİA

QVİMARA* 

Ruhum yaman sızıldayır, 
Ürəyimdə dərin yara, 
De, harda itirdin o ucalığı, 
Səcdəgahım Qvimara?.. 
Səni ki Göylər ucaltdı, 
Bəs nədən yuxuya daldın? 
O əzəmətli çağların 
Harda qaldı, getdi hara? 
Acizləşdin, Qvimara... 

Ağ buluddan, sıx dumandan keçən sən, 
İnqurinin fəryadını 
Təşnə kimi içən sən – 
Bu qədər suların varkən,
Söylə, nədən soğulursan? 
Sən öz sularında deyil, 
Göz yaşında boğulursan... 
Göy özü çəkirdi səni, 
Bəs nədən yuxuya daldın, 
Kim yuxuya verdi səni? 

Dilində yarandı qızıl incilər, 
Sən yazdın – faş oldu dünyaya sirlər: 
Poladı əridib qəlibə salmaq, 
Zərrələrdən qızıl külçəsi almaq... 
Bir vaxtlar səmaya işıq saçırdın, 
Bir vaxtlar zirvəyə doğru uçurdun... 
Ayıl, köksümüzdən yox eylə ahı, 
Narın damlalarla islat üzünü – 
Neçə ki, ölməyib yağmur allahı... 

Səni ki Göylər ucaltdı, 
Bəs nədən yuxuya daldın? 
Kolxi nəğməsini dinləyən, yayan 
O mehlərin ilğımına at məni, 
Yadına sal sevindiyin anları,
Səhərlərin sevincinə qat məni... 
Bəsdir əsnəməyin, dərdə ver ara, 
Qanı sel-sel axan qansız Qvimara! 
Sən ha yox, o qədim əzəmətinin 
Kölgəsi gərnəşir, cansız Qvimara!.. 

Ağ buluddan, sıx dumandan keçən sən, 
İnqurinin fəryadını 
Təşnə kimi içən sən.

№07 (578) iyul 2017 I 4746 I ULDUZ

Bu qədər suların varkən – 
Söylə, nədən soğulursan, 
Sən öz sularında deyil, 
Göz yaşında boğulursan. 
Göy özü çəkirdi səni, 
Bəs nədən yuxuya daldın, 
Kim yuxuya verdi səni? 

Ayıl, başına dolanım, 
Qoyma yansın son gümanım. 
Ruhum yaman sızıldayır, 
Ürəyimdə dərin yara, 
Ver əlini, ayağa dur, 
Qır tilsimi, Qvimara!

BÜLBÜL 

Mənim ölkəmin bülbülü, 
Uçma qürbət diyarlara, 
Sənə qurban, axı sənsiz 
Gözlərimə çökər qara. 

Axı nədir bunca üzən, 
Ey bülbülüm, ürəyini? 
Ölümə də yenilmərəm 
Bircə yol duysam şərqini. 

Dan şəfəqi əzəl başdan, 
Örpəyidir Gürcüstanın. 
Uçma qürbət diyarlara, 
Ey mənim nəfəsim, canım! 

Aç, qoy səmada bərq vursun, 
O ay rəngli qanadların. 
Heç kimə yox, mənə gəlsin, 
Ağrıların, qadaların.

Oxu, sevinsin yurdumun 
Vadisi, çeşməsi, gülü... 
Uçma qürbət diyarlara, 
Mənim ölkəmin bülbülü!..

RUHUMUN UÇMASI 

Hər an xəyalınla gəzirəm, ana, 
Ana, saçlarına yaman qar yağıb! 
Məgər səbəbləri azdımı, ana, 
İçkiyə, səmaya düşkün olmağın. 

Məni varlı qızla tanış ediblər, 
Deyirlər, özünü düzəlt, ay oğlan... 
Məni hansı südlə bəsləmisən ki, 
Sanki yüz günəşdi ruhumu yaxan?! 

Gecəni şərabla sevindirirəm, 
Bu acgöz bədənim doymur, usanmır. 
...Atamın məzarı köhnəldi, amma 
Yenə o aptekdə işıqlar yanmır. 

O dostluq etdiyim bulanıq, dərin 
Çaylar torpaq kimi məni yudular. 
İndi yuxumda da savaşır mənlə 
Cərgəsi əqrəblə dolu ordular. 

Eşqdən lənətlənmiş, söyülmüş kimi, 
Hər an xəyalınla gəzirəm, ana. 
Qanlı baxışların relsləri ilə 
Hər gün ucalıram mən kəhkəşana. 

Ayağım altına xalça əvəzi 
Sərilmiş közlərdən mən zarıyıram.
Küləksiz olsa da havalar bəzən, 
İnqurinin naləsini duyuram. 

Hər an xəyalınla gəzirəm, ana, 
Ana, saçlarına yaman qar yağıb! 
Məgər səbəbləri azdımı, ana, 
İçkiyə, səmaya düşkün olmağın...

YAY OXU 

Bu – ox, bu – kamandı, gülüm, 
Kamanın teli üzülür... 
Mənim oldu... babamındı – 
Necə ki oğul – atanın. 
Bu – ox, bu – kamandı, gülüm, 
Kamanın teli üzülür... 
Nə haqqımız var ki bizim, 
Yada verək ölkəmizi?! 
Bu – ox, bu – kamandı, gülüm, 
Kamanın teli üzülür... 
Satqın – qardaşım da olsa, 
Namərdəm heç of demədən, 
Toyunda belə vurmasam! 

Bu – ox, bu – kamandı, gülüm, 
Kamanın teli üzülür...___________

*Qvimara  ayıdöşəyi (bot: küknar ağacına bənzəyən qədim bitki növü,
burada “Vətən” anlamındadır)
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Alxan BAYRAMOĞLU
professor 

lət siz lik, qan sız lıq və soy  ğun çu lu ğun, eti na sız lıq,
mə nə vi kor luq və eqo iz min, özba şı na lıq, na dan lıq
və xud bin li yin, mə nə vi -əx la qi, so si al- psi xo lo ji aşın -
ma nın əley hi nə qə ləm iş lə dən, cə miy yət də de -
mok ra tik də yər lə rin, mil li həm rəy li yin tə mi na tı
uğ run da əz mlə ça lış dı ğı na görə, söz yox ki, mət -
bu at və jur na list lər ay rı -ay rı zümrə və tə bə qə lər,
in zi ba ti və mə də ni da i rə lər tə rə fin dən həm təq di -
rə, həm də təz yiq və hə də lə rə mə ruz qa lır lar. Qeyd
edək ki, mət bu a tın tən qid, də vət və işıq lı ide ya lar
təb liğ et mə sin dən ra hat lı ğı po zu lub, ona əy ri -əy ri
ba xan lar da ha çox dur. Bu nu özünün müşa hi də və
hə ya ti təcr übə sin də çox gözəl bi lən Mir zə Mə  həm -
məd Axun dov “İr şad” qə ze tin də (10.05.1906) çap
et dir di yi “Tə rəq qi yi- mil lət ba rə sin də müsa hi bə”
əsə rin də məş hur jur na list və ic ti ma i- si ya si xa dim,
“İr şad” qə ze ti nin baş re dak to ru Əh məd bəy Ağa -
ye vin tim sa lın da jur na lis tin, qə zet re dak to ru nun
yal nız bir cə gününü bə dii cə hət dən əks et dir miş -
dir. 

Əsər də Əh məd bəy, yə ni “İr şad ”ın müdi ri öz iş
ota ğın da təs vir edi lir. Onun ya nı na cə miy yət də
hər bi ri özgün yer tu tub müəy yən nüfuz və tə sir
da i rə si nə ma lik olan zümrə lə rin nüma yən də lə ri
təş rif bu yu rub onun la di a lo qa gi rir lər. On la rın da -
nı şıq la rı, re dak tor dan (müdir dən) xa hiş və tə ləb -
lə ri hər bi ri nin sub yek tiv ma raq la rı nı ifa də et -
mək lə, so si al mövqe lə ri nə, pe şə xa rak te ri nə uy -
ğun dur - bi ri yum şaq, bi ri ami ra nə, bi ri qa ba və
di gə ri in zi ba ti hə də və təh did ruh lu dur. Mə sə lən,

Azərbaycan ictimai-mədəni və ədəbi fikir
tarixində özgün yeri olan Mirzə Məhəmməd Ax-
undov çoxşaxəli fəaliyyət sahəsinə malikdir. O,
dövrün “İrşad”, ”Molla Nəsrəddin”, “Tərəqqi”,
“Şeypur” və digər mətbuat orqanlarında müxbir
yazıları, publisistik məqalə, felyetonlar və şeirlərlə
çıxış etmiş, dərsliklər, “Şeyx Nizami”, “Teatr nədir?”
“Röyam, yaxud həqiqətə təsadüf” adlı elmi kitablar,
“Səd Vəqas”, “Məhəbbətsizlik nəticəsi, yaxud ata
və ananın təqsiri”, “Türk oğulları, yaxud dil yağıları”,
“Analıq”, “Yaşına-yaşına çıxdı ocaq başına” və s.
dram əsərləri yazaraq onların da bir neçəsinin
çapına nail olmuş, bədii tərcümələr etmişdir. Mil-
li-mədəni  tərəqqidə mətbuat, ədəbiyyat və teatrın
yerini yüksək qiymətləndirən Mirzə Məhəmməd
“Qəzet” rədifli müxəmməsində yazırdi: 

Göstərir yol daimül-ovqat insaniyyətə
Dəvət eylər elmə, xoş əxlaqə, ürfaniyyətə,
Zərbə endirməkdədir məbnayi-şeytaniyyətə,
Sevməz insan qeyd olunsun həbli-şeytaniyyətə,
Məqsədinə istiqamət ilə möhkəmdir qəzet.

Aləmə ayinədir, eylər əmanətpərvəri,
Adəmiyyət dəftərindən məhv edər xainləri
Göstərür ərbabi-vicdani həyatın zivəri,
Mənşəi-asari hürriyyə fəzail məzhəri
Münşii-təbi-ziya tək ğeybə mərhəmdir qəzet.

Bütün bu cə hət lə ri nə, yə ni cə miy yət də in san -
 lı ğın, haq qın, ha lal lı ğın, in ti za mın, is tiq la lın, mil li-
 mə də ni, mə nə vi -əx la qi har mo ni ya nın tən  tə nə si -
nə ça lı şıb, zülmün, bürok ra ti ya və haq sız lı ğın, əda -

Axund müdi rə öyüd-nə si hət və məs lə hət ve rib di -
nə, di ni də yər lə rə öz əməl lə ri ilə zər bə vu ran “ru -
ha ni lər dən yaz maq dan, on la rı tən qid et mək dən -
sə, “Na haq ye rə cə ma ə ti özünüzdən rən ci də et -
mə yin! Aqil kəs də böylə iş edər mi? Siz ça lı şın qə -
ze tə niz qa baq get sin, dünya beş gündür, be şi də
ya man! Uşa ğın, külfə tin var! On la ra da gə rək bir
şey qo yub ge də sən,” – de yib re dak to ra bu mövzu -
la rı tək lif edir, bil di rir ki,” ... Ax şam dan saq qa la hə -
na ya xıb, sa bah da qüsl ha ma mı na get mək ba rə -
sin də yaz  ...Bi lir si niz, cə ma ə ti miz bu günə mət -
ləb lər dən nə qə dər həzz aparar? Bi lir si niz, qa ze -
tə niz nə qə dər sa tı lar və mil lət nə qə dər tə rəq qi
edər?! Bu günə mət ləb lər min- min dir! ..” 

Za vod, fab rik və mə dən sa hib lə ri hay- küy,hə də-
 qa da ilə re dak to ra fəh lə hə ya tın dan, on la rın əmək
haq la rı, mə i şət mə sə lə lə rin dən, hüquq la rın dan yaz -
dı ğı na görə “Val lah, sə nin di li ni boy nu yun da lın -
dan çı xar dar lar!” - de yə xə bər dar lıq edir lər. Mil -
yon çu lar, ban kir lər “Ə gər bir də böylə sözlər (yə -
ni mil lə tə, mil lət ba la la rı na, alim və müəl lim lə rə
ma liy yə yar dı mı və s. et mək lə mil li tə rəq qi və in -
ki şa fa dəs tək ver mək və s. - A. B.) yaz san, öydə
uşaq lar ya sı nı sax la ya caq lar!” -de yə onu təh did
edir lər. Qo çu lar si lah la, çi nov nik lər höku mə tə qə -
zet və müdir haq da “ka ğız ya zıb biz nə “İr şad” is -
tə yi rik və nə də azad lıq!” de yə “İr şad ”ın bağ la dıl -
ma sı na ça lı şa caq la rı ilə hə də lə yir lər. 

Bütün bun lar - qə zet re dak to ru nun, jur na lis -
tin bir gününün he ka yə ti M.M.A xun do vun əsə rin -
də ob raz lı şə kil də, sə nət kar lıq la, can lı, oy naq və
ko lo rit li dil lə təs vir edi lir. Bu nun la ya na şı, Əh məd
bəy Ağa ye vin tim sa lın da və tə nin abad lı ğı, xal qın
fi ra van lı ğı, mil lə tin tə rəq qi və is tiq la lı na mi nə ça -
lı şa raq, hər cür təh did, töhmət, hə də- qor xu ya si -
nə gə rib ama lın dan dönmə yən əsl və tən daş  jur -
na list -re dak tor ob ra zı ya ra dıl mış dır. Hə min əsə -
rin ide ya- bə dii key fiy yə ti ni, mövzu ak tu al lı ğı nı və
bir çox cə hət dən müa sir li yi ni nə zə rə alıb onun
tam mət ni ni təq dim et mə yi la zım bi li rəm. 

Tə rəq qi yi- mil lət ba rə sin də müsa hi bə 

- Axund - Sa la mə leyk üm, cə nab müdir! 
- Müdir - Əley kə sa lam! Bu yu run, əy lə şin; bi zə

görə nə qul lu ğu nuz? 
- Axund - Cə nab müdir! Siz bi lir si niz mən nə

qə dər si zi dost tu tu ram və İr şa dın tə rəq qi si nə xa -
hə nəm. Al lah si zi və İr şa dı əs kik et mə sin, sa yə ni -
zi bi zim üstümüzdən kəs mə yin! La kin, cə nab
müdir, axund ba rə sin də yaz ma yın! Xalq ara sın da
da nı şır lar! Si zin üçün pis ke çər! Hə lə xal qı mız

avam dır, bə zi şey lə ri an la ma yır; Ka mu əl təs əli
qə dər əq ləhm! 

- Müdir - Axır “İr şad” axund lar ba rə sin də nə
ya zıb? Dünya da bir kəs olar mı ki, öz mil lə ti nin
rüə sa yi- hə qi qi lə ri olan ru ha ni lə ri nin sər ni gun, xə -
cil ol ma sı na ra zı ola? Bi zim de di yi miz, is tə di yi -
miz, xa hi şi miz bu dur ki, ru ha ni lə ri mi zin günü-
gündən eh ti ram və şa nı, nüfuz və əsər lə ri xalq
ara sın da ar tıq ol sun; la kin bu nun üçün gə rək xe -
yir şər dən, yax şı ya man dan tə miz ol sun. Bən mə -
zəm mət et di yim alim li ba sı na gi rib ülə ma lıq si fə -
tin dən məh rum olan lar dır. Aya, ru ha ni lər ara sın -
da böylə lə ri yox dur? 

- Axund - Var! Var! 
- Müdir - Biz də on la rı təq bih və təz min edi riz

ki, əsl ülə ma la rı mız xə la yiq ara sın da möhtə rəm
ol sun lar. 

- Axund - Yaz ma yın! Si zə nə dəx li var! Qo yun
özlə ri bil sin! Na haq ye rə cə ma ə ti özünüzdən rən -
ci də et mə yin! Aqil kəs də böylə iş edər mi? Siz ça -
lı şın qə ze tə niz qa baq get sin, dünya beş gündür,
be şi də ya man! Uşa ğın, külfə tin var! On la ra da gə -
rək bir şey qo yub ge də sən. 

- Müdir - Axır bəs nə ya zım? 
- Axund - A ki şi, hər nə əq li nə gə lir, yaz, kim -

dir ax ta ran! Mə sə lə, ax şam dan saq qa la hə na ya xı -
lıb, sa bah da qüsl ha ma mı na get mək ba rə sin də
heç yaz mı sı nız? Bi lir si niz bu nə məh nət li mət ləb -
dir? Bi lir si niz, cə ma ə ti miz bu gu nə mət ləb dən nə
qə dər həzz apa rar? Bi lir si niz, qə ze tə niz nə qə dər
sa tı lar və mil lət nə qə dər tə rəq qi edər?! Bu gu nə
mət ləb lər min- min dir, bir nə dir  - on qə ze tə də
çat maz! Özünüz bi lin! 

Mən si zə xə va han olub da bu nə si hət lə ri et -
mə yi va cib bil dim! Xu da ha fiz! 

Cə nab axund təş rif apa rır. Ota ğa bir za vod çu,
bir mə dən çi, bir fab ri kant çı və pa ra xod çu da xil
olur. 

Za vod çu, mə dən çi, fab ri kant çı - Atam oğ lu,
qar daş, biz dən nə is tə yir sən! Bu nə dir, hər gün
“İr şad” da “fəh lə yə da ir” cürbəcür şey lə ri ya zır -
san! Qa ra bağ dan gə lib bur da bi zə yol görkə zə -
cək sən! Yax şı adam san, get öz xa ra ba nı za! Fəh lə -
sək kiz sa at iş! Fəh lə - ha mam! Fəh lə - məs cid!
Fəh lə - cümə! Fəh lə ilə eh ti ram və in san lıq la rəf -
tar! Ca nım, de di yin bu dur ki, bi zi çörək dən sa la -
san! Aya, şim di yə dək dünya do lan mır dı! Bu fəh lə
sözü nə rə dən çıx dı!? Val la hi, sə nin di li ni boy nu -
yun da lın dan çı xar dar lar. 

- Müdir - Ağa lar, qə zəb lən mə yin; fəh lə də in -
san dır! Fəh lə də bi zim mil lə ti mi zin bir his sə si dir!
Onun da qey di nə qal maq gə rək!  
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Za vod çu, mə dən çi, fab ri kant çı və pa ra xod çu -
Əgər on lar yax şı dır lar sa, Al lah özü on la rın qey di -
nə qa lar! Sə nə nə dəx li? Sən gə rək ya za san ki, mil -
lət gə rək it ti had et sin. İt ti had da ol maz, mə gər o
vəqt ki ki çik böyüyə ita ət edə, ka sıb dövlət li nin
qu lu ol; əgər ka sıb lar da, fəh lə də, füqə ra da du -
rub ix ti yar, hüquq, əda lət ax tar sa lar, iş lər hərc -
mərc olub dünya da ğı lar! Bu dur sə nə de yi rik: Bir
də “İr şad” da fəh lə yə da ir bir şey ya zıl sa, di li ni
boy nu yun da lın dan çı xar da ca ğız! Rəh mət lik oğ lu,
gu ya söz tap mır yazs sın. Aha, bir də yaz, gör! 

- Ağa lar təş rif apa rır lar; da xil olur iki mil yon -
çu. 

- Mil yon çu lar - Adə, bu nə sözlər di ya zır san!
Dövlət li lə ri miz pa xıl dır lar! Dövlət li lə ri miz mil lə -
tin eh ti ya cı na, dər di nə qal mır lar! Dövlət li lə ri miz
fə qir- füqə ra la rı nın, ka sıb- ku su bun, məs cid- min -
bə rin, alim lə rin, tə lə bə lə rin qey din də de gil lər. Adə,
nə is ti yir sən! Bi zim beş- üç şa hı mız əli miz dən çıx -
sın! Mə gər dünya nın dər di ni, eh ti ya cı nı bi zə tut -
du rub lar!? Ka sıb, füqə ra, alim, məs cid bi zə nə ve -
rib lər, ala bil mir lər! Mə gər biz və kil ilə on la ra
borc lu yuq!? Sə nin özüyün pu lun ol sa, on la ra ve -
rir sən mi? 

- Müdir - Mən də ol lam si zin ta yı nız! 
- Dövlət li lər  - Bax cürə tə! Ta ma şa qıl! Gör nə

de yir! Ba lam, sözün yox dur yaz ma ğa! 
- Müdir - Bu da sözlə rin, dərd lə rin bi ri si dir! 
- Dövlət li lər - Pəh! Pəh! Qə ri bə söz ta pıb. Adə,

mən sə nin ye ri nə ol sam, əs la böylə sözlər yaz ma -
ram! Ama ya za ram ki, a mil lət, tə rəq qi et, a mil lət,
tə rəq qi et, a mil lət, ge ri qal ma, qa ba ğa get, adam
ol. 

- Müdir - A cə nab lar, bu tə rəq qi dən ötrü, bu
qa ba ğa get mək dən ötrü xərc la zım dır, bəzl və bəx -
şiş la zım dır ki, mək təb lər açıl sın, məs cid lər bi na
olun sun, alim lər əm r-mə i şət dən mət mə ən ol sun -
lar. Bun la rı da gə rək siz edə si niz. 

Dövlət li lər - Cə hən nə mə, heç ol ma sın! Bi zə nə
var! Biz borc lu de yi lik ki! Bu dur sə ni xə bər dar
edi rik: Əgər bir də böylə sözlər yaz san, öydə uşaq -
lar ya sı nı sax la ya caq lar! 

Dövlət li lər çı xır lar: ota ğa üç qo çu da xil olur.
Müdi rin rən gi sa ra lıb,  bir az qəl bi iz ti rab edi yor. 

Qo çu lar - Adə, sən qə ze tə çi sən, ya ona, bu na
iş örgə dən sən?! “İr şad” da ha bi zim zəh lə mi zi apa -
rıb. Gündə-g ündə qo çu be lə gəl di, qo çu be lə get -
di!! Sa na nə?! Mən ba za ra par ta part mı sa lı ram,
şar ta şart mı sa lı ram, sa na nə?! Mən onu öldürüb,
bu nu qor xu zu ram, sa na nə?! Mən şə hə rə vəl və lə
sa lıb, ba zar, dükan la rı bağ la dıb xal qı bi zar edi -
rəm, sa na nə? Bir de görüm, sə ni bu ra ya dar ğa və

ya qa ro vul ti kib lər? Bu nu görürsən mi? (Qo çu ar -
xa lı ğı nı qal xı zıb əlin də bir əf sers ki pa qon ve rir.)
Əgər bir də “İr şad” da qo çu ba rə sin də bir söz ol sa,
özünü ölmüş bil. 

- Müdir - Axı, ca nım, adam öldürmək, xal qa
əziy yət et mək pis iş dir. Xa ri ci lər bi zə gülürlər. Bi -
zim mil lə ti miz, müsəl man lı ğı mız bu iş lər dən rüsvay
olur. 

- Qo çu lar - Hə lə bi zə mo i zə də edə cək. Əgər
qo çu luq pis dir, bəs bu dövlət li lər, bu piş ro lar nə
qo çu sax la yır lar? İgir mi il əq dəm ki, bu ra da qo çu
yox idi! Elə ki, bi zim pul lu lar ri ya sət fik ri nə düşdülər,
bi ri- bi ri ni qor xut maq üçün, bi ri- bir lə ri ni ita ə tə
götürmək üçün pul ve rib qo çu sax la dı lar. Biz də
in di adət et mi şik, qo çu lu ğu sə nət et mi şik. Sən öz
sə nə tin qə zet çi lik dən əl çə kir sən mi, biz də qo çu -
luq dan əl çə kək. Bu cür cə fən gi yya tı yaz ma. Yaz -
san, ana nı ağ la da rıq. 

- Müdir – Yaz ma ram, atam, yaz ma ram!! 
Cə nab qo çu lar təş rif- fər ma olur lar. Ota ğa da -

xil olur iki pa pa ğı qa qart lı müsli man çi nov nik iki
möhtə rəm ha cı ilə. 

- Çi nov nik və ha cı - Cə nab müdir! Biz sən dən
tə vəq qə edə riz ki, bun dan son ra dövlət iş lə ri ba -
rə sin də yaz mı ya san! Bi zim nə işi miz ha kim ilən,
pad şah lıq, du ma ilən və ya in ki hürriy yət və azad -
lıq ilə! Ata- ba ba mız nə tövr do la nıb, biz də öylə
do la na ca ğız! Biz höku mə tə ita ət edib, ca nı mız -
dan, ma lı mız dan, onun yo lun da keç mə yə ha zı rız!
Al la ha şükür, nə olub?? Qurd qu zu ilə ot la yır. Nə
adam öldürən var, nə oğ ru, nə qul dur!! Biz da ha
nə is ti yi rik! Al lah xa ti ri nə, bi zi bə la ya sal ma! Sən
ya zır san ki, bi zə də hürriy yət, əda lət, müsa vat la -
zım dır! Xeyr, la zım de yil! Əgər müsəl man biz isək,
biz is tə mi rik. Sən is tə yir sən, get ay rı mil lət dən ol;
yox sa, Al lah xa ti ri nə, bi zi bə la ya sal ma!! 

- Müdir - Ki şi, siz də ma na qo çu de gil siz, du -
run rədd olun, ge din! 

- Çi nov nik və ha cı - Yax şı! Yax şı! Ge də rik! Ama
bu sa at ka ğız ya zıb höku mə tə ve rə cə yik ki, biz nə
“İr şad” is tə yi rik və nə azad lıq! Al lah xa ti ri nə, bi zi
bun la rın iki sin dən də xi las ey lə! Rəh mət lik oğ lu!
Qa ra bağ dan gə lib bi zi bə la ya sal maq is ti yir!! 

Ha cı və çi nov nik ge dir lər. 
Müdir on la rın da lın ca ba xıb, qə lə mi əlin dən

atıb an caq bu sözlə ri de yir: 
- Vay! Vay! Vay! 

Hatif – “İrşad”
qəz., 10 may 1906.

Vəliyulla NOVRUZ 

Musa Yaquba

Bu payız ömrümə o yaz açılmaz,
Soyuqdan, sazaqdan ayaz açılmaz.
Bir də o yerlərə şəfəq saçılmaz,
Dağların soyuğu dondurur məni.
Şaxtada dolaşan qar quşu kimi
“Eləmədiklərim yandırar məni”.

Qərib yolçu kimi səfər edərəm,
Bu tənha yolları yorub gedərəm.
Keçib ormanların dərinliyindən.
Bulud saçlarımı yolub gedərəm.
Ögey bir baxışdan don vurar məni,
Bir elin, obanın qarğışı kimi,
“Eləmədiklərim yandırar məni.”

Mən elə bilirdim sərin bulaqlar
Yolumu yenə də gözləyəcəkdi.
Çiynimə əl qoyan körpə budaqlar
Məni öz qoynuna səsləyəcəkdi.
Arxamca boylanan salxım söyüdlər
Baxıb yollarıma kövrələcəkdi.
Məsum bir ürək də sındırar məni,
Uzağa köç edən durnalar kimi
“Eləmədiklərim yandırar məni.”

Mənə tanış olan cığır da, iz də
İtib dolaylarda, itibdi düzdə.
Yamaclar da yaşıl dona bürünməz.
Zirvələr dumandan gözə görünməz.
Daha gilənar da çiçəklər açmaz,
Qönçə fidanların dodağı qaçmaz
İndi zəmilərin vaxtı keçibdi.
Qızılı sünbüllər çox gecikibdi.
Hər yerindən duran qandırar məni.
Pərvanə işığa yığışan kimi
“Eləmədiklərim yandırar məni.”

Gecələr nur saçan ay həmin aydı,
Kükrəyib axan çay həmin o çaydı.
Nədən həlimləşib indi lal axır,
Sular qəmli-qəmli üzümə baxır.
Elə bil hissimlə, duyğularımla
O dərin sularda çimməmişəm mən.
Uşaq inadımla, uyğularımla
Öz qarğı atımı minməmişəm mən.
Həyatda qəm-kədər, qüssə çəksəm də
Dərdimi kimsəyə danışmamışam,
Ağrımı, acımı oda töksəm də
Özgə ocağında alışmamışam.

DEBÜT



...Sənəm qarı yuxu görürdü. Və çox qəribə idi
ki, yuxulu olsa da, qarı yuxunun içində yuxu
gördüyünü elə özü də bilirdi. Yoxsa yayın istisi,
bürküsü hara, yuxusundakı qar, çovğun hara?..

Həmin yay gecəsində Sənəm qarının gördüyü
yuxuda qışın boranı, tufanı cövlan edirdi... Yuxuda
olsa da, qışın bu soyuğu, sazağı elə bil birdən-
birə qarının canına doldu.

Bəlkə də, elə bu soyuqdan, şaxtadan idi ki, o,
yu xudan üşüyə-üşüyə ayıldı. Qarı yayın bu
cırhacırında tir-tir əsirdi. Yuxudan üşüyə-üşüyə
ayılan qarı gözlərini bərk-bərk ovuşdura-ovuşdura
başının üstündəki açıq göyə baxdı. Bu dəfə göyün
alatoranında tək-tük ulduz bir-birinə göz vurub
sayrışırdı. Hardasa uzaqlarda yuxudan erkən du-
ran quşlar da səs-səsə vermişdi. Dan qızarır, süb-
hün də sərin mehi əsirdi.

Sənəm qarı yuxusunu xatırladı. Və birdən-
birə yenə də onu üşütmə tutdu. Az qala, birdən-
birə dişi-dişinə dəydi. Qarı “bismillah” deyib
gözlərini ovuşdurdu. İçəri otağa keçib bardaqdan
su götürüb qırışmış sifətinə, üz-gözünə vurdu.
Söz yox ki, oyaq idi, yuxulu deyildi. Bəs bu nə
soyuq, üşütmə idi ki, canına dolmuşdu?..

...Sənəm qarı yayın bu isti sübh çağında əynini
qalın etsə də, vic-vicəsi keçmədi. Hardansa nadir
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Bir kimsədən küssəm qan vurar məni,
Hardasa xeyirxah insanlar kimi
“Eləmədiklərim yandırar məni.”

Gedib kəndimizin adamlarıyla
Hal-əhval tutaraq görüşəcəkdim.
Əlimlə əkdiyim  tər çiçəkləri
Dərib mən onlara göndərəcəkdim.
Bütün anaları basıb bağrıma
Zərif əllərini hey öpəcəkdim.
Bu dərdlər, ağrılar öldürər məni
Həyatda ən küsgün adamlar kimi
“Eləmədiklərim yandırar  məni.”

PAYIZDA NƏ GÖZƏL OLAR MEŞƏLƏR 

Günəş üfüqlərdən qalxar, boylanar,
Ormanlar al-əlvan nura boyanar.
Quşlar da yuxudan erkən oyanar,
İnsanın yaşamaq həvəsi gələr,
Payızda nə gözəl olar meşələr.

Dağların başını duman-çən alar,
Ağacda yarpaqlar bir-bir saralar.
Buludlar sıxlaşar, göylər qaralar.
Bitər dərələrdə  ağ göbələklər,
Payızda nə gözəl olar meşələr.

İndi yorğun düşüb cığır da, yol da,
Yaman qəribsəyib yamac da, yal da,
Xəzan çiçəyinin gözləri yolda.
Dəstə bağlayacaq qızlar, gəlinlər,
Payızda nə gözəl olar meşələr.

Palıd məğrur durub, vüqarla baxar.
Yarpaqlar arx boyu sakitcə axar.
Uzaq üfüqlərdə ildırım çaxar,
Hardasa bir körpə cüyür də mələr,
Payızda nə gözəl olar meşələr.

Zirvədən yüksələn duman-tüstü nə?
Enib ormanların gəlir üstünə.
Xəzəl yarpağını çəkib üstünə
Torpaq da rahatca yatar, dincələr,
Payızda nə gözəl olar meşələr.

BU GÜN SİZDƏN ÖTRÜ 
ÇOX DARIXMIŞAM 

Bu gün sizdən ötrü çox darıxmışam,
Axı necə vaxtdır görmürəm sizi.
Ağlım da çaşıbdı, lap karıxmışam,
Özümdə, sözümdə deyiləm, düzü.

Ürəyim soyuqdan donub istidə,
Həyat gözlərimdə gümana dönüb.
İçimi göynədən acı tüstü də,
Yolumun üstündə dumana dönüb.

Gəzdiyim cığırlar ot bitiribdi,
Nə dağda, nə daşda qalmayıb izim.
Kədərim göyərib dərd gətiribdi,
O sərt qayalarda gedibdi dizim.

Gecələr yuxum da ərşə çəkilib,
Elə bil dağlarda qara düşmüşəm.
Sübhün gözlərində şəfəq sökülüb,
Özüm də bilmirəm hara düşmüşəm.

Doğma yerlər məni qoynuna alar,
Hər daşda, qayada çiçək bitirrəm.
Bu ellər, obalar qayğıma qalar,
Onlara bir dünya sevinc gətirrəm.
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...Yayın qora bişirən ayları idi. Qapı-pəncərəni
açıq qoysa da, Sənəm qarı hiss etdi ki, içəridə
istidən-bürküdən yata bilməyəcək. Hərçənd ki,
yayın qısa gecələrindən biri idi, gecədən də xeyli
keçmişdi və sübh çağına da bir elə qalmırdı.

Canı tutmasa da, Sənəm qarı çar-naçar qalıb
əringənlik etmədi. Kilimi, yorğanı, yasdığı otaqdan
eyvana daşıyıb yerə sərdi.

Ayın aydınlığı idi. Yayın elə bir gecəsi idi ki,
göydə ulduzlar bir-birinə göz vurub elə bil öz
aralarında nəsə danışır, gizlicə pıçıldaşırdılar. Bir
anlığa canındakı soyuqluğu yaddan çıxarıb heyran-
heyran ulduzlara baxan Sənəm qarı lap qəfildən
fikirləşdi ki, görən gecənin bu dərin vaxtında ul-
duzlar nədən danışır?..

Başına düşən bu fikirdən Sənəm qarının
dodaqları qaçdı, hələ bir gülümsəyən təhər də
oldu. Elə gülümsəyə-gülümsəyə də Sənəm qarı
cavanca bir qız oldu... Ürəyi atlandı. Özlüyündə
şəkk-şübhəsi qalmadı ki, belə bir gecədə ulduzlar
da yəqin ki, elə sevgidən-məhəbbətdən danışar...

Eyvanda hər tərəf küləkdöyən, açıq olsa da,
ona elə gəldi ki, heç buralar da sərin deyil. Ancaq
yerinin içinə girib gözlərini yuman kimi qarı
əlbəəl yuxuya getdi. Hətta yanında kimsə olsaydı,
onun yorğun xorultusunu da eşidə bilərdi...

NƏSR

Aydın TAĞIYEV

Novruz Nəcəfoğluya



* * *

Yenə nə dolmusan bulud gözlərim.
Dərdini tökməyə yer axtarırsan.
Bezmisən dünyanın haqsızlığından
Quş kimi uçmağa göy axtarırsan.
Bir qərib yolçusan yol yoldaşın yox
Yollarda islanır yağışın altda.
Eləcə yol çəkir yol gözləyirsən,
Yollarda utanır baxışın altda.
Fələk çox ağladıb səni, əzizim.
Neyniyim bir azca güləsən, gülüm.
Yumum kirpiyimi bir azca dincəl. 
Qorxuram dərdimdən öləsən, gülüm...
Sənsən bu Aləmin qəm daşıyanı,
Mən sənin bir qəmli yarın olmuşam.
Hər kəsin bəxtinə gülənlər düşüb,
Mən səni ağladan payın olmuşam.

* * *

Səndən getmək qədər çətin deyil sənə
qayıtmaq,
Səni sevmək qədər gözəl deyil səni unutmaq.
Hər daşına , hər çiçəyinə vurulmaqdı VƏTƏN...
Gözlərində iki damla yaş aparmaqdı uzaqlara
Yenilməkdi içindəki sazaqlara.
Əsir düşməkdi ayrılıqlara,
Ağrılarını özünlə daşımaqdı VƏTƏN.
İçində hekayələr yazmaq qədər çətin deyil,
qələmlə ağlamaq,

Yanılmaq qədər çətin deyil,
Bir güvən dağından yıxılmaq...
Bir dodağı güldürmək qədər çətin deyil, bir gözü
ağlatmaq...
Acılarını şirin kimi bağrına basmaqdı VƏTƏN.
Sənə qayıtmaq səndən getmək qədər çətin deyil...
Naxçıvanım...

* * *

Dərdin ən gözəlini,
Çəkə bildikcə çəkdim.
Ürəyimə min ağrı
Əkə bildikcə əkdim.
Hər tərəfim qəm dolu,
Dolu kimi yağıram.
Dişim kəsmir dərdimi,
Qorxuram ki, bağıram.
Ölüm çox uzaqdadı,
Neynirəm yaxın gəlmir.
Özümdən çox sevdiyim,
Dərdimi görə bilmir...
Gözlərimi yummuşam,
Kimsə məni görməsin.
Aləm öldüyü dərddən,
Düşmənim də ölməsin!
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hallarda tapıb əyninə keçirdiyi yun jaketinin də
xeyri olmadı.

Əstəğfirullah! Yayın bu cırhacırında, bəlkə,
sobaya çır-çırpı atıb qalasın?! Qarı bu fikirlə,
hətta damaltına yollanmaq da istədi.

Ancaq nə işdisə, birdən-birə burasını da bildi
ki, xeyr ha, sobanı qalasa da, xeyri olmayacaq. 

Bəs, indi neyləsin, necə eləsin?! Qarı, hətta
bir ara qəsdləndi ki, çıxıb qapıya düşsün, lap
qonum-qonşunu haylasın ki, donuram, üşüyürəm.
Mənə bir od-ocaq!..

Sənəm qarının yadına birdən-birə  yun köynək
düşdü. O yun köynək ki, onu uzun illər bundan
əvvəl öz əli ilə toxumuşdu. O yun köynəyi tox-
uyanda, indiki Sənəm qarı cavanca bir qız idi. Və
o yun köynəyi toxuduqca elə bil dilinə gətirə
bilmədiyi sözləri ilmələrin dili ilə deyirdi: “Yayda
buzumsan, qışda odum, ocağım, a Teyyub!..”

Sənəm o yun köynəyi toxuyub başa çatdıranda
yay idi və o köynəyi Teyyub bircə dəfə də olsa
əyninə geyə bilmədi. Dava başlamışdı və Teyyub
da davaya yola düşdü. Sənəmlə ayrılanda ömür-
gün yoldaşının əlindəki yun köynəyə baxa-baxa
onu toxtadıb:

– Qışda yollayarsan, – dedi. – Sonra da nə
fikirləşirdisə: – Bəlkə, elə o vaxtacan dava da
qurtardı, mən də geri döndüm...

Ancaq Sənəm o yun köynəyi doyunca bir
yastığa baş qoyub yatmadığı ərinə yola sala
bilmədi. Qışacan Teyyubun qara kağızı gəldi. Və
elə o vaxtdan da o yun köynək sandıqda qaldı.

Sənəm qarı birdən-birə burasını da bildi ki,
onun titrəyən canını qızdıran yalnız o yun köynək
olar... Və Sənəm qarı əlləri əsə-əsə sandığı açdı.
Əlləri əsən qarı burasını heç bilmirdi ki, əllərinin
bu titrəyişi olmaya  canındakı soyuqdandır...

Sandığın dibindəki küncdən axır ki, köynəyi
götürüb əlinə aldı. Elə bil canındakı soyuq da, az
da olsa keçdi. Ancaq birdən elə bil ki, köynəyi
tutduğu əllərinə qor düşdü.

Qarının gözlərindən süzülən bumbuz soyuq
damcılar oda, közə dönüb əllərini yandırdı və
qəribə idi ki, o od, o köz elə bil Sənəm qarının
canını da isidirdi. 

Bəlkə də ağladığından idi ki, yüngülləşirdi...
Ərinin qara xəbərindən, davadan sonra gözəl-

göyçək dul qadına elçi düşən çox olmuşdu. Sənəm
də hamısını boş, geri qaytarmışdı. Onu qınayanlar
da olmuşdu. Sənəm isə hamısının ağzından
vurmuşdu: “Yox, Teyyubdan sonra kürəyim qızar,
ürəyim yox...”

* * *

...Günəş çırt vurub çoxdan qalxmış, yayın isti
bir səhəri açılmışdı. Günortaya da az qalmışdı.
Bu vaxtacan toyuq-cücəni dənlətməyən Sənəm
qarını həyət-bacada görməyib nigaran qalan
qonşular ürəklərinə nəsə damıbmış kimi içəri
keçəndə heyrətdə qaldılar. Yayın istisində
çarpayısında uzanıb qalan Sənəm qarının əynində
yun köynək vardı.

Qonşularını görən Sənəm qarı yarıyumulu
gözlərini açıb yerindən dikəlmək istədi.

...Ağlı-huşu başında idi. Amma sayıqlayırdı,
ya vəsiyyət edirdi, bilmək olmurdu. “Kəfənimin
altından bu köynəyi də əynimə geyindirərsiniz!
Ya da... – qarının bir ara səsi qırıldı, – ya da
qəbrimə qoyarsız... Yoxsa orada da üşüyərəm...
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Aləmzər SADIQQIZI

ŞEİR VAXTI



Sənə özüm qədər dəyər vərmişəm.
Sənə sevgi adlı səhər vərmişəm.
Elə göz yaşımdan bəhər vermişəm,
Gözümdən yol edib başıma keçdin.
İnanıb uzatdım yara əlimi,
Sən qısa elədin uzun dilimi,
Yolunda ağartdım qara telimi
İndi də adlayıb qaşıma keçdin.
Daha nə yol qalıb, nə də iz qalıb,
Daha yaşamağa bu payız qalıb.
Məzarım qazılıb, vaxtım az qalıb,
Ömürdən inciyib daşıma köçdüm!

* * *

Bu gecədən sağ çıxan
Ruhum, sabahın xeyir!
Güzgüdən mənə baxan
Canım, sabahın xeyir!
Kirpiyindən qan sızan,
Gözlərindən qəm süzən,
Öz içimdən üzülən
Yarım, sabahın xeyir!
Ey dərdi sorulmayan,
Əzabdan yorulmayan,
Heç rəngi durulmayan,
Qanım, sabahın xeyir!
Ay dünyası qarışan,
Öz-özüylə danışan,
Hər tərəfi pərişan,
Halım, sabahın xeyir!
Açılmaz ki, sandığım,
Səhərədək yandığım,
Diri gözlü açdığım...
Danım, sabahın xeyir!
İlləri ötürdüyüm,
Ayları bitirdiyim,

Qəniməttək bildiyim,
Anım, sabahın xeyir!
Aləm ilə yol gələn,
Hər gün dirilən-ölən,
Tanrı ilə verilən,
Payım, sabahın xeyir!

* * *

Mənim yaşamağım möcüzə, vallah,
Gör necə qoruyur məni mələklər.
Tək bir tutunduğum o gözəl Allah,
Ondan yıxa bilmir məni fələklər.
Yüz yerə bölünür, min tikə olur,
Bir gözüm güləndə bir gözüm dolur.
Mənim çiçəklərim açmadan solur,
Ondan ağladırmı məni çiçəklər?
Ürəyim dumduru, sözüm dumduru,
Əyrini görməyən gözüm dumduru.
Ömrümə yazılan izim dumduru,
Ondan tez tapırmı məni kələklər?
Göyərçin ruhumu aparır hara,
Əllərim ömrümü hey çəkir dara.
Məni yox eləyir hər deyən yara...
Ondan uçururmu məni küləklər?
Arzular, ümidlər tərk edir necə,
Göydə günəş kimi yanıram gecə,
Ən gözəl günümü verdim bir heçə,
Ondan tərk edirmi məni diləklər?
Həyat bir nağıldı mələkləri biz,
Bir Simruq quşu var, lələyi yüz-yüz,
Aləm lələk olsa əllərini üz,
Ondan güldürməyir məni lələklər...
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* * *

Doğulmayan körpə kimidi bu sevda,
Adını bilmədiyim,
Bəmbəyaz gəlinlik kimi...
Qarımış qızların yuxusunda üşüyən,
Dadını bilmədiyim ömür kimi...
Şirin dadır içimdəki sızılar,
Bir az yazıq olurmuş sənsiz açan sabahlar...
Kor kimi tanış olmayan küçələrdə axtarmaqdı
itirdiyini
Sevgi qatılmamış yemək kimi dadsızdı.
Qapıdan girməyən gözləmələr
Sabah yazıb cibinə qoymadığım həsrətimdi
Əlindən ala bilmədiklərim...
Sabaha ümidi olmayan boşluqdu sənsiz 
axşamlar...
Durna səsi eşitməyən şəhər kimidi,
gözləri çiçək görməyən kordu həyat.
Kiriməyən körpə kimidi sənsizliyi yaşamaq,
Gülən dünyaya göz yaşıdı baxmaq.
Səssiz-səmirsiz payıza getməkdi.
Sənsiz yaşadığım baharlar...
Dəli yağışlarda dəli kimi qışqırmaqdı,
Susa-susa bağırdıqların.
Çiskin yağışlarda həzin-həzin pıçıldamaqdı
ağrılarını,
Tökülməkdi ömürdən sarı-sarı.
Köçüb getməkdi ölümlərə,
Sən olmayan payızlar.....

* * *

Yuvasından düşən bir quş balasıdı,
Payızda doğulan ümidlər.
Suya həsrət torpaq kimi çatlar həsrətinə,
Atasız-anasız uşaqlar kimidi.
Boynubükük arzularına
Sən, mənim əlimdən alınmış xoşbəxtlik
oyuncağımsan....

Gecələr ay işığına qəribsəyər,
günəşə titrəyə-titrəyə baxar.
İçindən baxar məsum xəyallarına,
Hər günü axan ulduzlar kimi,
Öldüyü yer görünməz.
Sən mənim bir də qapımdan girməyəcək,
Ata payım kimisən...
Öləcəyi üzünə deyilmiş adamlar kimi,
Çırpınar çarəsiz yaşamaq ehtirasına.
Əlində çəlik gəncliyini axtaran qocalar kimi
Belibükülmüş yeriyər təzə doğulmuş
sevdalarına...
Sən mənim gedib də çata bilmədiyim 
İlğım kimi ən gözəl duyğularımsan.
Payızda çiçəkləyən ağaclar kimi,
Bir qəfil qar yağar aldanışlara.
Qanadı qırılmış durnalar kimi,
çata bilməz qatar-qatar isti yuxularına.
Sən mənim isti əllərimdə,
Bumbuz üşüyən nağıllarımsan.
Dəcəl uşaqların dağıtdığı ev kimidi,
Sənsiz darmadağın günlərim.
Ot basmış yollar kimidi,
Mənə gəlmədiyin yollar.
Bir qəfil yağışa düşən əyni nazik
Yuvasından düşən quş balasıdı,
Sənsiz yaşaya bilmədiyim həyat.
Sən mənim əlləri olmayan
Ovcuna möhtac dünyamsan....

* * *

Daha nə yazım var, nə yaz günəşim,
Yazımdan adlayıb qışıma keçdim.
Səni ürəyimdə mənsiz saxladım,
İçimdən adlayıb dışıma keçdim!
Hələ ürəyimə vərəcəyin var,
Sənə yüz gileyim, deyəcəyim var,
Qal orda gör nəcə görəcəyin var,
Hər gün bir il qədər yaşıma keçdin.
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“Baharıstan”ın “Dübaçə”sində Ə.Cami yazır:
“...Ürəyimin parçası oğlum Ziyaəddin Yusif ərəb
dilini yenicə öyrənməyə, ədəb elmini təzəcə dərk
etməyə başladığı bir çağda onu xatırlamaq istəyirəm
ki, yeniyetmələr və zəhmətə alışmamış uşaqlar
ürəklərinə yatmayan, ağıllarına çatmayan sözlər
eşitdikdə qəlblərinə bir dəhşət, beyinlərinə bir
vəhşət çökür. Onun başını qarışdırmaq, tədrisə
alışdırmaq üçün mən, bəzən məşhur şeyx, böyük
ustad Müsləhəddin Sədi Şirazinin ən qiymətli
təbərrüklərindən  – “Gülüstan”dan bir neçə sətir
oxuyardım:

Elə bir “Gülüstan”ki, behişttək ürək açır,
Torpağı gül qoxuyur, yarpağı ətir saçır.

... Bu zaman birdən fikrimə gəldi ki, mən də
onun qiymətli fikirləri və lətif şeirlərinə oxşar bu
səpkidə bir neçə sətir, bu üslubda bir neçə varaq
yazım ki, hazırlar üçün bir dastan, qaiblər üçün
bir ərməğan olsun –

Gəlin tamaşaya “Baharıstan”ı,
Siz orada “Gülüstan”lar görərsiz.
“Gülüstan”ın hərəsinin lütfündən
Çiçək yığar, sünbül, reyhan dərərsiz.

Fikrimə necə gəlmişdisə, elə də yerinə ye-
tirildi.

Lakin Cami bu əsərini dörd oğlundan yalnız
sağ qalmış on yaşlı Ziyaəddin Yusifə deyil, dövrünün
hökmdarı Sultan Hüseynə ithaf edir. Bu, bir tərəfdən
dövrün ənənəsi idisə, digər tərəfdən də müdrik
şairin dövlətinin başçısına sayğı və ehtiram əlaməti
idi...

Sədi Şirazinin məşhur “Gülüstan” əsərinə nəzirə
kimi yazılan “Baharıstan” adlı əxlaqi-bədii əsər
“Dübaçə”dən və 8 rövzədən ibarətdir (müəllif
fəsillərə “rövzə”, yəni “bağ” adı vermişdir). Fəsillərin
hər birinin öz mövzusu vardır. Əsərin “Giriş”
hissəsində deyilir: “Hər rövzə müxtəlif rəngli və
müxtəlif ətirli bölməyə ayrılmışdır; nə xəzanın
pozucu yeli onun rəngini soldura bilər, nə də
zamanın dağıdıcı əli onun ətrini öldürə bilər...”
Hər fəslin tamamında bir rübai təqdim olunur.
Giriş hissədən sonra 8 rövzə təqdim olunur:

“Baharıstan” əsərinin şairlərə həsr olunmuş
7-ci rövzəsini, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi,
Azərbaycan dilinə tərcümə edilmədiyindən, ilk
dəfə ana dilimizdə təqdim edirik.  Əsərdəki
Azərbaycan klassikləri haqqında olan hissəni
bütünlüklə, digər şairlərdən bəhs olunan hissəni

isə qısaldılmış variantda bu yazıda veririk: beləliklə,
“Baharıstan”ın qısa təsviri belədir:

Giriş: - Bismillahir rahmanir rahim. Mühüm
bir işə başlarkən, Cənabi Haqqa həmd etmək
lazımdır. Həmd ilə başlanan iş bir quş olub yorul-
madan uçub çatacağı yerə çatar. Həmd edilməyərək
başlanan iş quş olub uçsa belə, qanadı yorular,
düşər  və yerindən qalxa bilməz. Daimi bir bahar
içində yaşayan sadiq aşiqlər gördükləri lütfü-
lütfikarlıqlara qarşı minbərlərdəki quşlar kimi
gözəl səslər, xoş nəğmələr ilə durmadan Cənabi
Haqqa min həmdi-dua edər. Bu həmdi-duaları
aylar, illər davam etdikcə, müqəddəs aləmdəki
böyük mələklərin, təmiz ruhların qulaqlarına
pıçıldarlar.

1-ci rövzə: Övliya sözləri haqqında – İlk hekayə
belə başlayır: Seyyid ut-taifə Cüneydi  Bağdadi
demişdir: Şeyxlərə aid hekayələr Tanrı ordularından
bir ordudur, kimin qəlbinə təvəccüh edəcək olsa,
oradakı hava və həvəsi həzmə uğradır. İbrətamiz
başqa bir hekayət: Heratın o müdrik qocası...
Abdulla Ənsari öz əshabələrinə belə vəsiyyət
etmişdir: hər ağıllı qocadan bir söz öyrənin, bunu
bacarmasanız, onların adlarını xatırlayın ki, fayda
görə biləsiniz . 

Bu rövzədə 33 hekayə yazılıb.
2-ci rövzə: Hakimlərin sözləri haqqında –

“...Məsləhət. Hakim (haqq müdafiəçiləri) o adama
deyərlər ki, şeylərin necə olduğunu mümkün qədər
doğru bilsin, əməllərini bacardığı qədər düzgün
həyata keçirsin”. Ardınca belə bir rübai verilir:

Xoşbəxt odur, fani işdən əl çəkə,
Əbədilik naminə tədbir tökə.
Nə mümkünsə, hamısını öyrənə,
Öyrəndimi, dərhal toxumun əkə. 

Bu rövzədə 19 faydalı məsləhət, hikmət və
hekayə qitələrlə dolğunlaşaraq (mükəm məl ləşərək)
təqdim olunur.

3-cü rövzə: Sultanlara, hökumətlərə lazım olan
ədalət, insaf  haqqında – Padşahların vü cudun -
dakı hikmət insaf və ədalətin zühurudur, yoxsa
məqsəd padşahların əzəməti və qüruru ilə
görünmələrində deyil. Nuşirəvan həqiqi dindən
biganə, lakin haqq-ədalətdə, dürüstlükdə yeganə
idi. Bunun üçündür ki, Sərvəri Kainat Əleyhi Əfdal
üs-salavat Əfəndimiz (s.a.) “mən ədalətli bir
padşahın vaxtında doğulmuşam” – demişdir.
Hökumətin, şahların varlığı insaf və ədalət üçündür,
cəlal və əzəmət üçün deyildir...   Hekayət: Tarixdə
yazılmışdır ki, dünyanın hakimiyyəti beş min il

№07 (578) iyul 2017 I 59

Herat təzkirəçilik məktəbinin üçüncü əsəri
hesab olunan Əbdürrəhman Caminin (1414-1492)
“Baharıstan”ında (1487) əsas mövzu mənəvi-əxlaqi
dəyərlərdir. Ə.Cami bu əsəri nəzm və nəsrlə –
qarışıq şəkildə, farsca yazmışdır və  əsər əxlaqi-
fəlsəfi məzmunu ilə əsrlərdir ki, klassik nümunə
kimi dünya ədəbiyyatının qızıl nüsxələrindən hesab
olunur. 

Ə.Cami “Baharıstan” əsərini kiçik oğlu Ziyaəd -
din Yusifin ərəb dili və ədəbiyyatını öyrənməyə
başladığı dönəmdə yazmışdı. 

Bu əsər ilk dəfə bütünlüklə 1285-ci ildə İstan-
bulda nəşr edilmişdir. 1887-ci ildə ingiliscəyə,
1925-ci ildə fransızcaya, 1945-ci ildə isə Muallim
Kilisli Rıfat Bilge bəy tərəfindən Türkiyə türkcəsinə
tərcümə edilmişdir. Rıfat Bilge bəy əsəri tərcümə
etməyə müvəffəq olsa da, nəşrinə fürsət tapa
bilməmişdir. Onun “Baharıstan” tərcüməsi 144
səhifədir. “Baharıstan”ın Türkiyə nəşrinin tərtibçisi
Şükrü Güllüoğlu əsərin giriş hissəsində yazır:
“Muallim Kilisli Rifat Bilge zərif, olduqca sadə və
çox təvazökar bir zat idi. Ömrü turk dili və
ədəbiyyatını tədqiq etməklə, bu mövzudakı orijinal
əsərləri nəşr etməklə keçdi. 1873-cü ildə Kilisdə
doğuldu və 1953-cü ildə Ankarada vəfat etdi”.  

“Baharıstan” təzkirəsi şərqşünas alim, professor
R.Sultanov tərəfindən farscadan Azərbaycan dilinə
müəyyən ixtisarlarla tərcümə edilərək “Müqəddimə
və qeydlər” əlavəsi ilə birlikdə nəşr edilmişdir
(redaktoru Ə.Mübariz, şeirlərin tərcüməsi M.Soltana
aiddir). 2004-cü ildə Prezident İlham Əliyevin

sərəncamı ilə latın qrafikasında nəşr olunacaq
əsərlər siyahısına əsasən, Ə.Caminin “Baharıstan”
təzkirəsi də çap olunur. Kitabın tərtibçisi Nüşabə
Əlizadənin də qeyd edildiyi kimi, əsərin 7-ci rövzəsi
tərcümə edilməmiş və nəşr nüsxəsində həmin
səhifəyə belə bir qeyd əlavə edilmişdir: “Bu fəsil
Camiyə qədər olan şairlərin tərcümeyi-halına həsr
edilir və onların şeirlərindən çoxlu misallar gətirilir.
Adları çəkilən şairlər və onların şeirləri Azərbaycan
oxucularına məlumdur. Ona gorə biz bu fəsli
tərcümə etməyi lazım bilmədik”.

AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun
Nadir əlyazmalar fondunda Şifr: M-10, inv.№3483-
də qorunan 144 vərəqlik (9 x 15 sm) “Baharıstan”ın
1502-ci ilə aid  əlyazma  nüsxəsi saxlanır. Həmin
nüsxə Azərbaycan Əlyazmalar Fonduna 1934-cü
ildə Orta Asiya nümayəndə heyəti tərəfindən
hədiyyə edilmişdir”. Bu əsəri tədqiqat obyekti kimi
nəzərdən keçirdikdə, əsərin həmin hissəsinin də
Azərbaycan dilinə tərcüməsinə ehtiyac olduğunu
hiss etdik, oxucuların diqqətinə yetirmək istədik.
Bu tədqiqat üzərində çalışarkən yuxarıda qeyd
etdiyimiz hər iki tərcüməyə, eləcə də AMEA M.Füzuli
adına Əlyazmalar İnstitutunun Nadir əlyazmalar
fondundakı əlyazma nüsxəsinə diqqət yetirdik. 

Amma “Baharıstan” təzkirəsinin bütöv
mənzərəsini qısaldılmış şəkildə cızarkən, xüsusən
indiyədək Azərbaycan oxucusuna təqdim edilməyən
7-ci rövzəsini ilk dəfə hazırlarkən onun ən
mükəmməl nəşri – Muallim Kilisli Rifat Bilgenin
tərcüməsi üzərindən uyğunlaşdırdıq.
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Dəqiqi (Əbu Mənsur Məhəmməd b. Əhmədi
Dəqiqi – A.Ü.) – Dəqiqi köhnə şairlərdəndir.
“Şahnamə” yazmağa başlamış,  20.000 beytə yaxın
yazandan sonra əsəri Ə.Firdovsi tamam lamışdır.

Əmmar – Bu da köhnələrdəndir. Samanlı dövləti
zamanında olmuşdur. Təbiət şairi olub – xoş və
lütfkar şeirləri vardır.

Ünsüri – Zamanındakı şairlərin önündə
gedənlərindən olub. Yeminüddövlə Sultan Mahmud
Səbüktəkinin onun haqqında təvəccühləri var idi.

Ascədi – Bu şəxs Mərv şəhərindəndir. Yemi -
nüddövlə Sultan Mahmudun məddahlarındandır.
Sultanın Hindistanı fəth etməsini alqışlayan bir
qəsidə söyləmişdir.

Fərruhi – Bu da Yeminüddövlənin vaxtında
idi, onun lütf və inamı sayəsində çox mal sahibi
olmuşdu. Bir dəfə Səmərqəndi görmək arzusunda
oldu. Səmərqəndə yaxınlaşdığı zaman yolkəsən
oğrular tərəfindən tutuldu və nəyi varsa, alıb
apardılar. Buna baxmayaraq, o, Səmərqəndə gedir,
heç kimə görsənmədən bir neçə gün orada qalıb,
geri dönür. 

Firdovsi – Firdovsi Tus şəhərindəndir, fəziləti,
kamalı zabirdir. Bir şəxsin ki, “Şahnamə” kimi əsəri
ola, onun artıq başqalarının tərifinə ehtiyacı yoxdur.
Firdovsi şairlərin tövsiyəsi ilə Sultan Mahmudun
məclisinə daxil olur, onun hörmətini qazanır. Hətta
padşah ona “iltifatın ilə məclisimizi “firdovs”, yəni
cənnət etdin, cənnətə çevirdin” deyir. Bu səbəbdən
şair “Firdovsi” təxəllüsü ilə yazıb-yaradır...

Nəsir Xosrov Ənsəri – Şairlik sənətində mahir,
hikmət fənlərində kamil idi. “Səfərnamə” adlı bir
əsəri vardır. Bu adam dünyanın bir çox məşhur
şəhərlərini gəzmiş, oralardakı alim və üdəbalarla
görüşmüş, onların söhbətlərində iştirak etmişdir.
Səyahət təəssüratlarını həmin əsərində yazmışdır. 

Azrəki Hərəvi – Şeir və fəzilətdə mahir, elm və
hikmətdə kamil idi. Bir qitəsində şərabı belə təsvir
edir: “Şərabın qoxusu ənbər qoxusundan daha
xoş, rəngi əqiq rəngindən daha üstündür. Şərab
ulduzlardan daha parlaq, candan daha safdır”. 

Əmir Muizzi – Bu şair Məlikşahın oğlu, Muizzid-
dünya Vədd Sultan Səncər zamanında idi. Şairliyini
ən çox onun məthi ilə keçirənlərdən idi. Ona Muizzi
deyilməsi də Sultanın adı ilə bağlıdır. Səncər
zamanında Muizziyə nəsib olan şan, şərəf çox az
şairə nəsib olmuşdur. Deyərmişlər ki, şairlərdən
üç şəxs üç dövlət sayəsində başqalarının nail ola
bilmədiyi bəxtiyarlığa nail olmuşdur: bu üçündən
biri Samanilər dövlətində Rudəki, digəri
Mahmudilər dövlətində Ünsüri, o biri də Səncər
dövlətində Muizzidir. 

Abdülvasi Cəbəli – Bu şəxs fazil, kamil, mahir
şair idi. Həm ərəbcə, həm də farsca söyləmişdir.

Ədip Sabir – Fəsih bir şair idi, o, fazil  və aqil
idi. Şeiri çox incə, lətif və gözəldir. Böyük ədiblər
onun özlərindən yüksək olduğunu təsdiq edərdilər.
Məsələn, Ənvar onu özünə yaxın seçmişdir. Tutaq
ki, Ənvar bir qəsidə söyləmiş, qəsidənin əvvəlində
özünün yetkinliyini yazmış, lakin qəsidənin sonunda
Ədib Sabirə yetişmədiyini söyləmişdir:  Beyt: –
Bütün bu kəmalatımı bir tərəfə buraxın. Fərz edin
ki, şairəm, başqa bir məziyyətim yoxdur. Lakin
elə-belə bir şair də  deyiləm, bütün mənasıyla,
böyüklüyü ilə şairəm, yetkinliyimi sizə söyləyim:
Ədib Sabir olmasam da, Sənai qədər bir şairəm. 

Ənvar -  Ənvar kamil hakim idi, fəsih idi, fazil
idi (Şah Qasım Ənvardan bəhs edilir – A.Ü.). Şeiri
kamalına bir nümunə, camalı kamalından da
gözəldir. Sözləri məşhur, “Divan”ı məşhurdur.
Şeirlərinin incəliyi səbəbindən bu qitəni yazıram
və həm də şairlərə nəsihətdir:

Qitə: – Dünən bir şaircik “qəzəl söyləyirsənmi”
– dedi. Cavab olaraq – “qəzəldən də, mədhiyyədən
də, həcvdən də vaz keçdim, ucunu da buraxdım” –
dedim. Şaircik  “necə olur ki, tərk edirsən, səbəbi
nə?” – dedi.  Cavab olaraq – “qəzəl söyləmək,
mədhiyyə söyləmək, həcv söyləmək azğınlıqdan
irəli gəlirdi. Mən “çox şükür, azğınlığı buraxdım
və inşallah, o azğınlıq bir daha gəlməyəcəkdir” –
dedim. Mən əvvəlcə bu üç qism nəzm ilə məşğul
idim: səbəb ehtiras, qəzəb və şəhvət hissləri idi.
Bir gecə bir gözəlin şəkər kimi dodağını, qıvrım-
qıvrım saçlarını səhərə qədər düşündüm. Bir gun
haradan, kimdən necə beş axca qazanmaq
mümkündür”  –  deyə axşama qədər qıvrandım.
Başqa gun xəstə köpək kimi özümdən zəif, fağır,
aciz kimi tapsam, onu əzsəm, şil-küt etsəm, onu
dişləsəm” – deyə fikir etdim. Adı çəkilən üç hissi
üç itə bənzətdim. Çox şükür ki,  Cənabi Haqqın
lütfü-kərəmi ilə bu üç ac iti mən acizin başından
dəf etdi. İlahi, qəzəl, mədhiyyə, həcv söyləmək ilə
ağlıma, nəfsimə cox cəfa etmişəm. Artıq bunlardan
imtina etdim, “məni bunlardan sən saxla” – deyə
tövbə etdim.  Ey Ənvar, yüksəkdən uçmaq söz
ərlərinin işi deyil. Madam ki, təkəbbür göstərdin,
mərdanə davran. Sözündə dur, bundan sonra artıq
bir küncə çəkil, qurtuluş yolunu ara. Çünki iki, üç
nəfəslik ömrün qalmışdı, çox keçmədən o nəfəs
bitəcək. Deyirlər ki, Gor padşahına “Ənvar səni
həcv etmişdir” – deyə xəbər verirlər. O da Herat
padşahına məktub yazır:  “Ənvarı çox sevirəm,
çox təqdir edirəm, onun özüylə görüşmək istəyirəm,
lütfən onu tapdırıb tərəfimə göndərsəniz, çox
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mağların və atəşpərəstlərin əlində olmuşdur.
Səltənət ona görə bu xanədanın əlində bu qədər
çox qalmışdır ki, onlar rəiyyətə zülm etməmiş,
onlarla ədalətlə rəftar etmişlər...  

Bu rövzədə 20 faydalı məsləhət, hikmət və
hekayə qitələrlə, məsnəvilərlə dolğunlaşaraq təqdim
olunur.

4-cü rövzə: Comərdlik və comərdlər haqqında
– Comərdlik lazımlı bir şeyi qərəz, məqsəd
düşünməyərək bağışlamaqdan ibarətdir, bu
xarakterə savab düşüncəsi də sığmaz və bir
məsləhət təqdim olunur: Bağışlanmağın gözəlliyi
orasındadır ki, əvəzsiz olsun. Əvəz və qərəz xatirinə
olsa, bəxşiş olmaz, əvəzi çıxmaq, qərəzi yumaq
üçün olar. 

Bu rövzədə 13 faydalı məsləhət, hikmət və
hekayə qitələrlə, məsnəvilərlə dolğunlaşaraq təqdim
olunur.

5-ci rövzə: Eşq və aşiqlər haqqında – Bu rövzə
belə başlayır: Eşq haqqında belə bir

hədisi-şərif deyilmişdir: Hər kim aşiq olursa,
iffətini mühafizə edər və eşq yolunda aşiq üzündən
öləcək olsa, şəhid sayılır və belə bir hekayətlə
davam  edir: İki ağıllı adam arasında eşq haqqında
söhbət düşdü. Biri dedi: Eşqin xasiyyəti həmişə
bəla və əziyyətdir, aşiq həmişə iztirab və məşəqqət
içərisində olar. O biri dedi: Sus, görünür, sən
dalaşmaqdan sonrakı barışığın ləzzətini, fəraqdan
sonrakı vüsalın şərbətini dadmamısan. Hər kəsin
qəlbi aşiqlərin qəlbi qədər təmiz, heç kəsin  ürəyi
sevməyi bacarmayanların ürəyi qədər kəsif ola
bilməz. 

Bu rövzədə 12 faydalı məsləhət, hikmət və
hekayə qitələrlə, məsnəvilərlə, rübai, beytlərlə
dolğunlaşaraq təqdim olunur.

6-cı rövzə:  Mutayəbələr  və lətifələr haqqında
– “Fayda” deyə bir hədislə başlayır. Peyğəmbər
(s.ə.) əfəndimiz belə buyurmuşdur: Mömin lətifəçi
şirinsözlü olur, münafiqlər  isə turşüzlü, çatıqqaşlı
olur. Əmir-əl Mömin Əli (s.) əfəndi isə belə
buyurmuşdur: Bir kimsə xasiyyətsizlik, tünd -
xasiyətlilik, turşüzlülük hududundan çıxmaq üçün
nə qədər lətifəçi olsa, günahı yoxdur. Bir dəfə pey -
ğəmbər əfəndimiz bir qoca qadına “qoca qarılar
cənnətə girə bilməzlər”  – buyurmuşdur. Bu sözü
eşidən qadın ağlamağa başlamış,  sonra Peyğəmbər
əfəndimiz,  –  “qoca qadınlar cənnətə qoca olaraq
girə bilməzlər, Cənabi Haqq onları cənnətə gənc
olaraq göndərir” – demişdir. 

Bu rövzədə 33 faydalı məsləhət, mutayəbə və
hekayə qitələrlə, məsnəvilərlə, rübai, beytlərlə
tamamlanaraq təqdim olunur.

7-ci rövzə: Məşhur şairlər və şeirlər haqqında
– burada Camiyə qədərki məşhur 39 şairin
bioqrafiyası təqdim edilir (bir nəfər də özünü
nəzərə alsaq, 40 şair haqqında. Müəllif, görünür,
bu hesablamada 40 rəqəmini təsadüfən
seçməmişdir – A.Ü.) Şeir köhnə hakimliyə görə,
xəyali müqəddimələr ən mürəkkəb söz deməkdir,
yəni elə bir sözdür ki, insanların xəyallarına bir
şey üzərinə təvəccöhü və yaxud bir şeydən nifrəti
məhcub olan mənaları ləğv edər. O söz doğru imiş,
ya deyilmiş, eşidən onun dürüstlüyünə etiqad
edərmiş, etməzsə, aranmaz, axtarılmaz. Şeir bir
neçə hissəyə ayrılır: qəsidə, qəzəl, məsnəvi, rübai,
qitə kimi. Şairlər şeir söyləmək sarıdan fərqlidirlər
– bir dəstəsi şeirin müxtəlif növ lərindən yazmaqla
kifayətlənirmiş. Xüsusən də, əzəlki şairlər ən çox
qəsidə söyləyərdilər. Bu qəsidələr mədh, öyüd və
ya başqa bir mövzuya aid idi. Şairlərin bir qismi
təfənnün tərəfdarı olub şeirin hər növündən şeir
söylərmişlər. Son gələn şairlər isə ən çox qəzəl
söyləməklə vaxt keçirmişlər. Şairlərin sayı
sayılmayacaq qədər çoxdur. Biz onların içindən
çox məşhur olan bir neçə şəxs barədə söz
söyləyəcəyik. 

Bu fəsildə Azərbaycan şairlərindən Xaqaniyə,
Nizamiyə, Ənvara, Əssar Təbriziyə böyük dəyər
verilir. Məsələn, Teymurilər sarayının birinci şairi
Ə.X.Dəhləvidən bəhs edərkən, onun sənətkarlığını
son dərəcə yüksək qiymətləndirsə də, qəzəl və
qəsidə sahəsində Xaqanini izlədiyini qeyd edib,
“qəsidə sahəsində Xaqani səviyyəsinə yüksələ
bilmədiyini” (H.Araslı) ayrıca göstərir. 

7-ci rövzədəki şairlər bunlardır: Rudəki, Dəqiqə,
Ammar, Ünsüri, Ascədi, Fərruhi, Firdovsi, Nasir
Xosrov Ənsari, Azraki Hərəvi, Əmir Muizzi, Ab-
dülvasi Cəbəli, Ədip Sabir, Ənvar, Rəşidəddin Vətvat,
Amiki, Süzəni, Xaqani, Fəxri Cürcânı, Zahirüddini
Fəryabi, Nizami, Kamal İsalı, Səlmani Savəci,
Məhəmməd Əssari Təbrizi, Şeyx Sədi, Havacı Hafiz
Şirazi, Şeyx Kamali Xocəndi, Əmir Xosrov Dəhləvi,
Həsən Dəhləvi, Imad Fakih, Havəcə, Nasir-i Buxari,
Havəcə İsmətullah-i Ruhari, Bisati i-Səmərqənd,
Xəyali, Azəri Isfərayini, Katibi, Şahi, Arifi, Mir Əlişir
Nəvai. Onların hər biri haqqında Ə.Cami öz fikir
və düşüncələrini belə təqdim edir:

Rudəki –  Mavəraünnəhr şəhərində anadan
olmuşdur. Anadangəlmə kor doğulan Rudəki, çox
ağıllı və iti anlayışlı idi, səkkiz yaşı olanda “Quran”ı
əzbərdən bildi, oxumağı öyrəndi, şeir söyləməyə
başladı. Səsi gözəl olduğu üçün musiqi alətlərinə
maraq etdi: ud öyrəndi və ud ifa etməkdə birinci
yerdə oldu.
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məz.  Qı lın cı nın qı nı düşmən lə ri nə be lə de yir: Hə -
rif, içim də ki qı lınc ba şı nı za uğ ra sın. Bu rübai Ata -
bəy lə rin xo şu na gəl di, əmr bu yur du ki, Za hi ri nin
ba şı na min qı zıl sanc dı lar. Bu nun üzə ri nə Za hi ri
ikin ci bir rübai söylə di. Rüba i: – Şa hım,  mülk və
di nin işi sa yən də yo lun da dır, ağ lın sa yə sin də zu -
lum və fit nə can çə kiş mək tə dir. Za ma nın da ra fı zi -
lər (əv vəl lər xə li fə Əbu bəkr və Ömə rin imam lı ğı nı
qə bul et mə yən, on la ra qar şı çı xan kəs lə rə ra fi zi
de yi lir di – A. Ü.)  be lə sünni lər ki mi, Əbu bəkr xə li -
fə ol du ğu nu qə bul et mə yə məc bur ol du lar. Bu bir
ne çə beyt be lə onun bir məs nə vi sin də ki gözəl
beyt lə rin dəndir. Məs nə vi:  Bir gün bir va iz kürsüdə
bu sözlə ri söylə di: Qi ya mət qop du ğu, bütün in san -
lar bir ara ya gəl dik lə ri za man Cə na bi Haqq günah -
kar olan ağ saq qal lı la rı tə miz, yax şı olan
qa ra saq qal lı la ra, günah kar olan qa ra saq qal lı la rı
da tə miz, yax şı olan ağ saq qal lı la ra ba ğış la ya caq -
dır. O va iz məc  li  sin də qır mı zı saq qal lı bi ri var idi.
Va i zın sözünü eşi dən ki mi, əli ni saq qa lı na at dı və
ey vah, biz he sab dan xa ric qa lı rıq ki,  iki dünya da
da bir işə ya ra mı rıq, – de di. Za hi ri nin şe i rin də ki
mə na o də  rə  cə də də yər li dir ki,  keç miş şa ir lər Za -
hi ri mi da ha yüksək dir, yox sa Ən var mı? – de yə təş -
vi şə düş müşlər. Bu müqa yi sə ni, nəz mə ca vab
ve ri lə cək sə viy yə si olan bir şəxs dən so ru şur: Qi tə:
– Ey kürre yi -ərz qə dər təm kin li olan zat, sən fə zi -
lət göyündə ay ki mi gözəl görünüşlü, günəş qı lıq -
lı san. Sözün yax şı sı nı pi sin dən se çən lə rin bir
dəs tə si Za hi rin sözünü Ən va ri nin sözündən üstün
görürlər. Bir qrup lar da var ki, bu fik ri rədd edir -
lər. Xüla sə,  bir- bir lə riy lə müba hi sə edir, çə ki şir lər.
Şa ir lik mül kü bu gün sə nin möhürün al tında dır.
Adı çə ki lən iki tə rəf dən han sı nın haq lı ol du ğu na
bir işa rət ve ri rik. Bu su a la İmam Hə rə vi be lə ca -
vab ver miş dir: Qi tə: - Ey fi kir yol la rı nın ha mı sı nı
bi lən şəxs, əgər hə qi qət gözüylə ba xı lır sa, bu su al -
da üzrlü de yil sən. Ara la rın da müna si bət ol ma yan
iki şey dən bi ri ni seç mək üçün şər hə, iza ha eh ti yac
var mı dır? Ən va rın sözü möcüzə, Za hi rin ki sehr,
Ən va rın sözü göydən en mə bir nur, Za hi rin ki yan -
mış bir çı raq, Ən va rın sözü ay, Za hi rin ki ul duz, Ən -
va rın sözü hu ri, Za hi rin ki pə ri dir. Qeyd olu nan
su a la baş qa bir şa ir də be lə ca vab ver miş dir: Qi tə:
– Za hi ri şe i ri ni Ən va rın tə  miz sözündən üstün
edən mürtə di lər, Həz rə ti Mu  sa möcüzə si ni Sa -
mi ri nin seh rin dən fərq et mə yən kim sə lə rə bən -
zər lər. 

Nizami – Gəncəlidir, fazilliyi, kamilliyi məş -
hurdur. Şərhə, bəyana möhtac deyil. “Beş xəzinə”
– “Xəmsə” adlı beş əsərində kimsəyə müyəssər
olmayan gözəllikləri, incəlikləri göstərmişdir.

Nizami çox az şeir yazmışdır, bu qəzəl onun
şeirindəndir. Qəzəl: 

Arpa qədər də tabım yox, a buğdayı üzlü nigar!
Saman kimi saraltmışdır surətimi qanlı yaşlar.
O buğdayı cəmalına zinət verən sünbüllərin
Ən kiçiyi Sünbülədir – çiynindəki qızıl saçlar.
Qoşa zülfün mizanından arpa boyda müşk istərəm,
Könlüm bir cüt tel yerinə, bəlkə, qızıl bir beyt umar.
Buğda dərdi çəkən kəndçi mənim qədər çəkibmi dərd?
Məqam çatmış, versin mənə gül ətrini gül dodaqlar.
Bircə xalın müşk içində gizli buğda danəsidi,
Dənmi umub, düşüb tora mənim kimi yüz-yüz şikar?!
Tək buğdanı gözüm yedi, özüm heç nə dadmadım, ah,
Qapındakı cənnətindən mən kənaram, xeyli kənar.
Gecə-gündüz firqətindən tən bölündüm buğda kimi,
Nizaminin dərdi sənə arpaca da etmədi kar. 

(tərc.ed. Xəlil Rza  4,110)

Kamal İsfahanı – Şeirlərində çox incə məna -
lardan bəhs etdiyinə görə ona Həllakı Məani
deyilmişdir. Ona nəsib olan mövzular nə ondan
əvvəlkilərə, nə də sonrakılara nəsib olmuşdur.
Ancaq mənanı çox incələdiyindən şeirləri siyasətdən
uzaqdır. Şeirləri çoxdur, “Divan”ı məşhurdur.

Salman Savəci – Açıq və gözəl, bəlağətli bir
şairdir. Məzmunun incəliyində bənzərsizdir, çox
ustadların qəsidələrinə nəzirə söyləmişdir. Bu
qəsidələrin bəzilərində ustad kimi tanınan şəxsi
keçmiş, bəzilərində ustada yetişə bilməmiş,
bəzilərində bərabərdə qalmışdır. Ustadların, xüsusilə
Kamal İsmayıl mövzularından şeirlərində istifadə
etdiyindən, lakin gözəl bir tərzdə ahəng qatdığından
alınma mövzu olduğu fərq edilməzdi. 

Məhəmməd Əssar Təbrizi – “Mehr və Müştəri”
əsərinin sahibidir. O, əsərdə bir çox gözəlliklər
göstərmişdir. Gözəl bir qızın burnunu mədh edərək
yazdığı iki beyt həmin kitabdandır.  Məsnəvi: –

O, burun deyil,
Bəlkə, nəsrin gülünün
Üstünə incə, nazənin
Bir cizgi çəkilmişdir.
O, burun deyil,
Bəlkə, lalə, ya yasəmən üzərində
Yatan açılmamış gül,
Yaxud açılmamış bir zanbaqdır.

Bu beytlər də o məsnəvidəndir. Qitə: –        

İnsandan məhəbbət gözləmə, dostum,
Çünki yox dünyada vəfalı insan.
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məmnun olaram!” – deyə məktub göndərir. Halbuki
məqsədi Ənvardan intiqam almaq idi. Herat şahı
Gor padşahının məqsədini o saat anlayır. Herat
şahı Gor padşahının istəyini Ənvara yazır. Lakin
bu işdə intiqam hissi olduğunu açıq yaza bilmir.
Ənvarın nəzər-diqqətini cəlb etmək üçün ona
yazdığı məktubun kənarına bu iki beyti də əlavə
etdi. Şeir:  

Hey, insanlar, mənim aslan kimi 
Atılıb yaxalamamdan, 
Tutub parçalamamdan çəkinin. 
Mən bir neçə dəfə üzünüzə qarşı gülərəm, 
Bu gülüşüm sizi aldatmasın, 
Mənim sözüm güldürücü, 
Lakin işim ağladıcıdır. 

Ənvar Herat padşahının məktubunu alınca işin
harada bitəcəyini fərasətiylə anladı, çağırılan yerə
getmədi, gedə bilməməsinin də üzrlü olmasına
dair bəzi bəhanələr uydurdu. Gor şahı Ənvarın
məktubunu alınca təkrar Herat şahına məktub
yazdı. Hər halda Ənvarı aldadıb göndərməsi için
xahiş olduğu kimi, bu işə müvəffəq olduğu təqdirdə
Herat şahına çox hədiyyə verəcəyini də əlavə
etmişdi. Məktubu alınca Herat şahı Ənvarı çağırdı,
ona gələn məktubdan bəhs etdi, “hər halda
getməlisən, mən də nə edəcəyim üçün pərt
vəziyyətdəyəm, çünki sənə qarşılıq min qoyun
alacağam” – dedi. Cavabında Ənvar dedi: “Madam
ki, mənim dəyərim varmış, mən özümü şəxsən
alinizə pulsuz  (hədiyyəsiz) təqdim edirəm, məni
göndərmə, burax sənin şairlərin, adamların
sırasında. Sənin üçün cəvahir kimi qəsidələr yazım,
o cəvahirləri sənin ayaqlarına töküm” – dedi. Bu
söz Herat şahının xoşuna gəldi. Ənvarı Gor
padşahının hüzuruna göndərməyərək onu öz
himayəsinə aldı.

Rəşidəddin Vətvat – Mavəraünnəhr şair -
lərindəndir. Zamanında olan şairlərin ustadı, onların
imamı idi. “Hədaiq əs-sehr fidəqaiq əş-şeir” (“Şeirin
incəliklərinin sehrli bağçaları”) adlı əsəri şeir
haqqındakı təsnifidir. 

Amiki – Mavəraünnəhr şairlərindəndir,
zamanında olan şairlərin ustadıdır. 

Suzəni – Nəsif şəhərindəndir, təhsil almaq
üçün Buxaraya gəldiyi zaman iynəçiliyə (dərziliyə)
həvəs göstərdi və o sənətdə ustad oldu.

Xaqani – Ləqəbi Əfzələddindir, Şirvanlıdır. Ona
şeir sənətindəki kamalına görə Həsən-ül Əcəm
deyərmişlər. Bütün şairlərdən mümtazdır (gör -
kəmlidir), təqlidi bənzər olmayan gözəl bir şivəsi

var. Məvaizdə, hakimanə söz söyləməkdə Sənai
təriqətini tutmuşdur. Xaqaninin “Töhfətül-İraqeyn”
adlı bir əsəri vardır. Qitə: –

Böyük şair mənəm, məna süfrəsi də mənimkidir; 
Ünsüri də, Rudəki də artığımla dolanarlar. 
Adım alim nəfsi kimi təzəlikdən dipdiridir, 
Kəramətli adamlartək mənim də az tamahım var.
Sözüm gündüz qədər ağdır, vəziyyətim gecə kimi, 
Şeirim qılınc çəkən hindu, ahını göyə min ox atar.

Rəşidəddin Vətvat Xaqanini mədh edərək belə
bir qitə söyləmişdir: Qitə: – Ey şan-şərəf gülünün
Ayı, Günəşi, ey fəzilət taxtının vəziri, ləqəbin
Əfzələddin, künyən Əbülfəzldir, sən fəzilət dənizisən,
dini artıran, yüksəldən, küfrü əksildən,  yox edən
bir filosofsan. Qitə: – Xaqani, gözəllərə tutulmadan,
onların sevdasını daşımadan vaz keç, çünki sevda
ağla sərsəmlik gətirər. Gözəl gözlərin güzgü kimi
gözəl görünürlər, bu doğrudur, lakin unutma ki,
güzgünün bir üzü parlaq, o bir üzü bulanıqdır,
qaradır. Xaqaninin “Töhfət ül-İraqeyn” adlı əsəri
vardır. Bu bir neçə beyt o kitabın “Başlanğıc”ından
alınmışdır. Məsnəvi: –   

Bu qara torpaqla mavi asiman, 
Qoymuşdur dünyada bizləri heyran. 
Bu fələk, bu torpaq nə qədər ki var, 
Ömür kisəmizi boşaldacaqlar. 
Qəribə deyilmi, səma dövr edir, 
Lakin sabit durur məhvərində yer. 
Bu iki sehrbaz hər axşam-səhər, 
Əyninə gah qara, gah ağ don geyər. 
Sarsılır varlığın indi təməli, 
Açır qapıları heçliyin əli.
Dörd hambal belindən atır yükünü, 
Nə ili görünür, nə ayı, günü.
Göy atı tərk edir göyün tağını, 
Salır həm nalını, həm dırnağını. 

Fəxri Cürgani (Fəxrəddin Əsəd Gurgani – A.Ü.)
– Zamanın ən fazillərindən, ən dəyərlilərindəndir.
Fazil və kamalına, şeirinin incəliyinə “Veys və
Ramin” kitabı sübutdur.

Za hi rəd din Fər ya bi – Ca ha nın məş hur la rın dan
və za ma nın fə zil lə rin dən dir. Di va nı xoş və məq bul,
şe ir lə ri dil lər də söylən mək də dir. Ata bəy Əbu  bə ki -
rin dövlə tin də xid mət et miş, ye tiş miş, bö yü -
müşdür (Təb riz şə hə ri nin Sürxab mə həl lə sin də
Xa qa ni nin türbə si nin ya nı na dəfn edi lib – A. Ü.). Bir
ge cə onun məc li sin də bu rüba i ni söylə miş dir:
Rüba i:  Pad şa hım, mə lək lər sə nin du a nı da i ma et -
miş lər, za man sə nin za tın dan baş qa sı na me yil et -
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demək, onu gözəl şeir demək qabiliyyəti ilə özünü
şairlər zümrəsinə qatdığını düşündüyümüz üçün
utandıq. Bu cəhətləri bir tərəfə qoysaq, həqiqət
belədir: şairlər tayfası olduğu yerdə Nəvai rəis,
şair təbəqəsi yazılarkən adı dəftərin başında olur.

Nəvai şair təbiəti, geniş qəlbliliyi sayəsində
həm türkcə, həm də farsca şeir söyləmişsə də,
təbiətinin türkcəyə meyli farscadan çoxdur.
Qəzəllərinin çoxu türkcədir ki, 15.000 qəzəldən
çoxdur, Şəmi nüsxəsinə görə, 10.000-dən çoxdur.
Nizaminin “Xəmsə”sinə cavab olaraq yazdığı
“Xəmsə” 30.000 beytə yaxındır ki, Nəvaidən əvvəl
kimsə türkcədə ondan daha gözəl bu qədər şeir
söyləməmişdir. Fars şeirlərindən birisi Əmir Xosrov
Dəhləvinin “Dəryayi-Əbrar” deyə ad etdiyi qəsidədir
ki, bir çox incə mənaları lətif, xəyalları müştəmildir.
Mətlə budur. Beyt:  

Padşahların taclarına zinət verən qızıl rəngli ləl,
Başlarındakı xam xəyalı bişirmək üçün bir atəşdir.

Bu rübai Həccdən gələn bir Hacıya – Molla
Camiyə ithaf edilmişdir.

8-ci rövzə: Heyvanların dilindən hekayələr
haqqında – Ağıllılar, müdriklər bir sıra dilsiz
heyvanların ağızlarından hekayələr uydurmuşlar.
Bunda məqsəd təbiətin sirli fəlsəfəsi ilə o hekayəyə
rəğbət, maraq göstərməsi, o hekayədəki
hikmətlərin, məsləhətlərin nəzərə alınmasıdır. Bu
rövzə tülkü ilə qurdun dostluğundan bəhs edən
ibratəmiz, maraqlı bir hekayə ilə başlayır. 

21 hikmətli hekayə qitələrlə, rübai, beytlərlə
dolğunlaşaraq söylənir. 

Əsərin sonunda Xatimə (Son): Könlümdən elə
keçir ki, bu kitab tez tamamlanmasın, qələm bir
az da yazsın, amma oxuyanların canı sıxılmasın
deyə, belə müxtəsər olmasına qərar verdim.

Tarix – bu əsər hicri 982 -ci ildə yazılmışdır.
Həzrəti Məhəmmədə və möhtərəm Əliyə salavat
və salam olsun.

Bitdi:  Qitə: Comərdlik iki şeydir. Qulağını
mənim tərəfimə tut, sənə doğrusunu deyim. Bir-
incisi, yoldaşlarından hər dəqiqə yüz qüsur görsən
də, əfv etməlisən. İkincisi, heç vaxt elə bir iş görmə
ki,  üzr istəməyə məcbur olasan. 

Cami.
Dahi filosof, şair, mütəfəkkir Əbdürrəhman

Cami haqqındakı bu tədqiqatı onun müasiri, yaxın
dostu, müridi dahi türk mütəfəkkiri Əlişir Nəvainin
“Məcalis-ün-nəfais”in Üçüncü Məclisin baş -
lanğıcındakı təqdimatla yekunlaşdıraq:  “O bir

dənizdir ki, cövhər çıxaran təbiəti ilə bu dövranın
cibi cövhərlə dolmaqdadır və zaman əhlinin qoyun-
qoltuğu və ətəyi cəvahirlərlə dolub-daşmaqdadır.
O şəxs, Həzrəti Məhdumu Şeyxülislami Mövlana
Nurəddin Əbdürrəhman Camidir ki, cahan var
olduqca nurlu xatirələri ilə cahan əhlindən əksil -
məsin və göylər döndükcə özlərinin açıq könül -
lərinin faydaları zaman əhlindən azalmasın! Onun
nəzm gözəllikləri o qədər çoxdur ki, bə zilərinin
köl gədə qalmasına görə və ya adı el-aləmə məlum
olsun deyə yazılmasına ehtiyac yoxdur. Kitablarının
adı yazılsa, bu əsərin (“Məcalis ün-nəfais”in)
hüdudlarını aşıb səhifələrinə sığışmaz və ya
əsərlərinin inciləri zikr edilsə (və ya sa dalansa),
fələyin dənizi o incilərdən daşar. Şübhəsiz,  bu
nəzm gözəllikləri məlum olduğundan, ona dua
etməklə bu hissə xətm olunsun”.

Ya rəbb, bu mənalar incisinin ümmanı,
Bu bilgi və fəzilət gövhərinin mədəni. 
Madam  ki,onu aləm əhlinin canı eylədin,
Aləm əhlinə bu canı ucuz nəsib eylə.

Almaz ÜLVİ 
Filologiya elmləri  doktoru, AMEA Nizami

adına Ədəbiyyat İnstitutu “AzərbaycanTürk mənistan
Özbəkistan ədəbi əlaqələri” şöbəsinin müdiri

Heç kəsdən gözləmə vəfa, sədaqət,
Şoranda yetişməz bu gül heç zaman.
Bəşərin başına fələyin çərxi,
Ələmiş xəyanət, rəzalət, böhtan,
Sən kimə yaxşılıq etsən, yaxşı bil,
Verəcək o, sənin qətlinə fərman,
Sən onu saxlasan gözünün üstə,
O, sənin gözünə tökəcək alqan.

Şeyx Sədi – Adı Müsləhəddindir, təxəllüsünə
görə Sədi deyilmişdir. Qəzəl söyləyən şairlərin
piridir. Ondan əvvəl qəzəl söyləyən kimsə onun
qədər çalışmayıb, sözləri hər tərifə layiqdir.
Şairlərdən biri bir qitə söyləmişdir: Qitə: – Hər nə
qədər peyğəmbərimiz “məndən sonra peyğəmbər
gəlməyəcəkdir” – desə də, şeirdə üç şəxs
peyğəmbərdir: biri Firdovsidir ki, bir şeyi vəsf
etməklə, biri Ənvardır ki, qəsidə yazmaqla, biri də
Sədidir ki, qəzəl söyləməklə digər şairlərə nisbətlə
peyğəmbər dərəcəsindədir (yəni digər şairlər
ümmət, bunlar üçü peyğəmbər kimidir) daha açığı,
digər şairlər tələbə, bunlar müəllim məqamındadır).

Havacə Hafiz Şirazi  – Şeirlərinin çoxu lətafətli,
xoşdur, hələ bəzisi ecaz dərəcəsinə yaxınlaşmışdır.
Başqalarının qəzəllərinə nisbətdə Zahiri qəsidələri
kimidir. Hafizin şeirdəki nizam  təbiəti Nəzzari
Kuhistan nizamına bənzər, lakin Nəzzarinin
şeirlərində lüzumsuz, mənasız sözlər olduğu halda,
Hafizin şeirlərində elə şeylər yoxdur. Şeirlərində
zorakılıq olmadığı üçün Hafizə “Lisan ül-qeyb”
(“Qeyb dili”) təxəllüsü verilmişdir.

Şeyx Kamal Xocəndi – Sözünün lətafətində,
mənaların incəliyində elə mərtəbədədir ki, ondan
ziyadəsi təsəvvür edilə bilməz. Lakin mənanın
incəliyinə çox diqqət etdiyindən şeirini eşq və
məhəbbət zövqündən məhrum etmişdir. Şeirində
Həsən Dəhləvini təqlid edib, lakin bunun şeirindəki
mənalar Həsən Dəhləvinin şeirində yoxdur. Adına
“Düzdi Həsən” – “Həsənin oğrusu” deyilməsi onu
təqlid etməsindəndir... Şeyx Kamal ilə Hafiz Şiraziyə
çatan bəzi ariflər bu ikisini müqayisə ilə belə
demişdilər: Şeyx Kamalın söhbəti şeirindən, Hafizin
şeiri söhbətindən daha gözəl idi. 

Əmir Xosrov Dəhləvi – Müxtəlif şeir söy ləyən -
lərdəndir. Qəsidə, qəzəl, məsnəvi ilə məşğul
olmuşdur. Hamısında da kamala çatmışdır. Xaqanini
təqlid edərək qəsidədə ona yetişməmişsə də,
qəzəldə onu keçmişdir. Qəzəl mütəxəssisi eşqin
öz zövqləri, öz vicdanları ilə ruhlarında duyduqları
mənaları dərk etdiyi qədər hər kəsə məqbuldur.
Nizaminin “Xəmsə”sinə cavab verənlərin ən

məşhurudur. “Xəmsə”sindən başqa digər
məsnəviləri də vardır, hamısı sənətkarlıqla yazılmış
və xoşdur.

Həsən Dəhləvi – Qəzəl söyləməkdə xüsusi bir
istedadı vardır. Əksər qafiyələr qəribrədiflərdir,
xoşa gələn bəhr intihar edər. Bu cəhətlərə görə
şeirində bir hal  hasil olmuşdu ki, ilk nəzərdə elə
söz söyləmək asan görünsə də, reallıqda isə çətindir.
Buna görə şeirinə səhli- mümtəni deyirlər (Yəni
bu sözü dinləyənlər elə sanırlar ki, özləri də belə
sözlər deyə bilərlər). Xosrov Dəhləvi ilə müasir
idi, bir-biri ilə görüşür, zarafatlaşardılar.

İmad Fakih – Qəzəl söyləyən şairlərdən biri
də İmaddır, Kirmanlıdır. Bir təkyədə şeyx idi.
Şeirini təkyəyə gələn nə qədər insan varsa, hamısına
oxuyar və islahını (düzəlişi) istəyərdi. Buna görə
“Havacı İmadın şeiri təkmil Kirman əhalisinin
şeiridir” – deyilmişdir.

Havəcə – Bu da kirmanlıdır, kəlmələri bəzəməyə,
ibarələri gözəlləşdirməyə çox fikir verərdi, buna
görə ona  “şairlərin naxışçısı” deyərlər. 

Nasiri Buxari – Mavəraünnəhr şairlərindəndir.
Şeirlərində ara-sıra təsəvvüf sözləri görünür. 

Havaci Ismətullahi Buxari – Qəzəldə Əmir Xos-
rov Dəhləvini təqlid edərdi. 

Bisati Səmərqəndi – Şeiri lətifdir, lakin məlumatı
zəifdir, bu fikir yazdığı  şeirlərindən anlaşılır.

Xəyali – Şeiri xəyaldan halı deyildir. Hacı Kəbə
yolunda Kəbə üçün yüyürür. Biz didar istəyirik, o,
ev axtarır, biz ev sahibini axtarırıq.  Kəbəyə  getsəm,
bütxanaya girsəm, məqsədim ancaq sənsən.
Hüsnünə and içirəm ki, səndən başqa nə varsa,
xəyaldır. Xəyalinin etdiyi qüsurlar sənin kərəmini
ümidləndirir, beləliklə, etdiyim günahlara bəhanə
tapıram.

Azəri İsfərayini – İsfərayinlidir. Şeirində bəzən
ağıllı atıb-tutmaları var. 

Katibi – Nişapurludur. Xüsusi mövzuları, o
mövzuları xüsusi surətdə anlatması var. Şeirləri
bir ölçüdə deyil. Yüksəkli, alçaqlıdır, sözləri qarışıq
bir mənzərə təşkil edər.

Şahi – Səbzəvarlıdır, şeirləri lətif, uyğun, düz,
ibarələri təmiz, mövzuları şirindir. 

Arifi – Heratlıdır (Arifi Hərəvizi – A.Ü.). “Quy
və Çovkan” mənzuməsinin müəllifidir. “Quy və
Çovkan” onun məşhur nəzmlərindəndir. 

Mir Əlişir Nəvai – Varlığı ilə zamanımızın şərəfli
bir dövlət sahibidir, hörmətlidir. Şövkətli padşaha
olan yaxınlığı, fazil və ədəbi haqq vergili, özünün
fazilliyi sayəsində qazandığı məqamı ona şair
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Xəbər güllə kimi yayılmışdı  kəndə. Butun kənd-
kəsəyin ağzına məşqulat düşmüşdü. Hərə öz bildiyi
kimi düdük çalır, qınayır, qarasınca danışırdı.

Fatmanisə xala yuxusuna əməlli-başlı haram
qatmışdı. Yazıq arvad gecə də yuxusunda  onu
görür, onunla danışırdı.

Elə bil yerinə qor dolmuşdu Fatmanisə xalanın.
Yuxusu ərşə çəkilmişdi. Yerində o yana, bu yana
bir neçə dəfə qurcalandı: 

– Yox, yox, ömrüm boyu belə şeyə inana
bilmərəm! Mən bu yaşa gəlmişəm... – Duruxdu: –
Eh, hardan yadıma düşdü bu zəhirmar yaş... Bu yaş
da səndən xəbərsiz, ətərsiz öz işini görür artıq.  Nə
qalıb ey, 90-nı haqlayıram. 

Deyirəm, vaxt-vədə nə tez keçir. Başını qaldırıb,
qəddini düzəltmək istəyirsən ki, doyunca dünyaya
baxasan, bir də görürsən əzrayıl yanında hazırdı.

Anam deyirdi ki, ilk qar yağan günü o, adı
batmışın nənəsi Gülsabahla eyni gündə anadan ol-
musan. Soruşurdum, ay ana, ilk qar yağan günü nə
vaxtdı? Bir əməlli desənə, bilmirsənmi nə vaxt
dünyaya gəlmişəm? Deyirdi, a bala, nə fərqi, 10
gün o yana, 10 gün bu yana olsa üzüyünün qaşımı
düşəcək, bizdə həmişə oktyabrın axırlarına yaxın
ilk qar yağır. Vəssalam, şüttamam – elə bunu deyir-
di.

Qocalığın üzü qara olsun, adamda yaddaş qoyur
qalsın? Hə, bax indi yadıma düşdü, bir də deyirdi
ki, Nikolay taxtda olanda, nənəm ölən ili dünyaya
gəlmisən. Sonralar öyrəndim Nikolay nə vaxt taxtdan
düşüb, anamın nənəsi nə vaxt ölüb. Ondan sonra
bildim neçə yaşım var. Amma orasını öy rənəm -
mədim,  ayın neçəsində doğulmuşam, bircə onu
bilə bildim ki, oktyabrda doğulmuşam. 

Elə uşaqlıqdan Gülsabahla bir-birimizə bacıdan
artıq olmuşuq. Ta o rəhmətə gedənə kimi mü -
nasibətimiz çox yaxşı olub. Allah sənə rəhmət eləsin,
ay Gülsabah, elə bu payız sənin də  rəhmətə
getməyinin 20 ili tamam olacaq... Amma nəvən
adımızı elə bədnam elədi, elə bədnam  elədi ki, ay

Gülsabah, adını dilə gətirməyə də adam utanıb,
xəcalət çəkir. Bilirsən onun xətrini  nə qədər çox
istəyirdim, elə bilirdim öz nəvəmdi. Vallah, heç öz
nəvələrimdən ayırmırdım onu. Anası da deyirdi ki,
anam Gülsabahla bir-birinizə çox yaxın olmusunuz,
elə bilirəm dost-doğma xalam sənsən. 

...Hə, onu deyirdim dana, birinci dəfədi bu kar
olmuş qulaqlarım belə şeylər eşidir. Heç keçmişdə
də mən biləni belə hadisələr  olmayıb, olsaydı dey-
ib-danışan olardı, ucundan, qulağından  hardasa,
eşıdib bilərdim.  Bəlkə, möcüzə baş verib, mənim
xəbərim yoxdu! Yox, yox, ola bilməz! Möcüzədən
çox fırıldağa oxşayır. Ortada bir əmma var, çox
çəkməz, üstü açılar, onu da eşidərik. – Bir anlıq
dərin fikrə getdi... – Yox, yox, dilim, ağzım qurusun,
Bəhruzdan elə şey çıxmaz. Düzdü, mənim nəvəmin
bir az dəliliyi, doluluğu var, amma inanmıram  o
belə bir qələt eyləyə, başına qızmı qəhətdi, gedib
dəliyə ilişə... Oyy! İraq olsun! Gədənin adı kənddə-
kəsəkdə  bədnam olar.

Yox, yox, bu işi görsə, görsə Səfurənin nəvəsi
Kamal görər. Yüz faiz o olacaq.  O gədə uşaqlıqdan
vələdüzzinadı. Yerin altını da bilir, üstünü də.
Kənddə-kəsəkdə barmağına dolamadığı qız
qalmayıb... Geci-tezi var, əşi, üstü açılıb hər şey
bilinəcək. Yoxsa, belə qalmaz ki... 

* * *
Yasəmən müəllimə  həmişə kənd arvadlarından

bir az uzaq gəzirdi: 
– Mən gül kimi ədəbiyyat müəllimiyəm, onların

tayıyam? Nə itim azıb onların yanında, onlara baş
qoşam. Onların xasiyyətidi, bir balaca üz verdin,
astarını da istəyirlər, az qalırlar çiyninə minələr.
Ağzından sözü alıcı quş kimi elə qoparırlar ki...
Sonra da böyrünə-başına bəzək-düzək verib sənin
adından elə danışırlar, elə danışırlar ki, eşidəndə-
biləndə az qalırsan şoka düşəsən; ağzını açdığına
peşman olursan. Adını el içində elə bədnam edirlər

NƏSR

Qalib ŞƏFAHƏT

Yaşayarsan, darıxma

Çox soyuqdur əllərin,
Sazaq kimi, buz kimi.
Gözlərimə baxırsan, 
Niyə günahsız kimi? 

Mən səndən nə istədim, 
Bircə damla məhəbbət.
Ürəyinin önünə, 
Çəkdin tikanlı sərhəd.

Hər soyuq nəfəsindən, 
Bir damla əriyirəm...
Qırma ümid gülümü, 
Ovulub, çürüyürəm.

Ev yıxan baxışınla, 
Sevgi evimi yıxma!
Yaşatdığın acını, 
Yaşayarsan, darıxma...

Güləgülə sev...

Yenə incitdin məni, 
Axı sənə nə deyim? 
Dəli kimi sevməyi, 
Burax, dəli ürəyim!

O səni necə sevir, 
Sən də onu elə sev! 
Ağlamaq nəyə lazım?
Sən də gülə - gülə sev! 

Gedir, qoy çıxıb getsin, 
Qayıdır özü bilər.
Kimə istəyir baxsın,
Baxışı, gözü bilər.

Heç doymadın ürəyim,
Yedin kədər, yedin qəm.
Sənin acgözlüyünün, 
Cəzasını çəkirəm...

Ay yalansa...

Tutub saçlarından bu dəli eşqin, 
Başını divara vurmağım gəlir.
Əlindən haraya qaçsam, yoluma, 
Çıxan ayağını qırmağım gəlir.

Nə mənə rəhm edir, nə də qəlbimə, 
Elə bil qəsdimə durubdu bu eşq.
Alıb əllərinə həsrət adlı daş, 
Başıma - başıma vurubdu bu eşq.

Nə üzlü qonağmış, qovuram getmir, 
Əzabına lənət, oduna lənət! 
Dedilər məhəbbət bal kimi dadır, 
Ay yalansa, bunun dadına lənət!..



ki, bunları görəndə  on addım uzaq olmağa çalışırsan.
Bunlar belədi də, sözü ağzından ucuz alıb, baha
satırlar. Qoy mənim dilimdən heç nə eşitməsinlər. 

Heç kəsin danışığına, dedi-qodusuna baş
qoşmasa da ordan-burdan qulağı çalmışdı – “Açığı
o qızdan elə şey gözləmirdim, amma nə deyim,
insan çiy süd əmib, elə adamdan elə şey eşidirsən,
əlin üzündə mat-məəttəl qalırsan... Vallah-billah,
inanılası şey deyil. Yenə desəydi ki, İsa peyğəmbərin
anası Məryəm kimi, – “uşağı bətnimdə Allah yaradıb”,
– canı cəhənnəmə, fikirləşərdin möcüzə baş verib,
yeni peyğəmbər dünyaya gəlir. Yoxsa,  özünü gic
yerinə qoyub arsız-arsız deyəsən ki, uşağın atası
Səməddi; bu camaatı lap avam yerinə qoymaqdır.
İndi rəhmətliyin sümüyü də çürüyüb. Harda görünüb
ki, ölmüş adam gəlib bu dünyada uşaq törətsin.
Görəsən, uşaq kimdəndi? Onsuz da indiki cavanlar
vələdüzzinadı, hamıdan hər şey gözləmək olar.

* * *

Zərnişan arvad lap cinlənmişdi. Kimi görürdüsə
qarşısını kəsdirib: 

– Sən bunun hünərini görürsənmi? Əvvəlcə
özünü dəliliyə vurdu, guya başına hava gəlib; indi
də kimdənsə uşaq törədir,  bilmir camaatın başını
necə aldatsın... Ürəyindən başqa şey keçirdi,  adam
balası kimi ərə gedəydin!.. Kimdi sənin qabağını
kəsib, “getmə” deyən! Nə idi bu biabırçılıq? Qarnını
da sığallayıb bəh-bəhlə elə əzizləyir ki, halal əri
yanında olan qadın elə qələt eləməz… Külümü
qoyum səni doğanın başına. Özü cəhənnəmə, o
boyda atasını, iki qardaşını qarapapaq eləyib,
papaqlarını soxdu yerə. İndən belə kim onlara
salam verib, salamlarını alacaq?! Kim onları adam
yerinə qoyub, saya salacaq.  Onlar başlarını qaldırıb
camaatın üzünə necə baxacaqlar? Baxma, kənd
yeridi, hərə ağzından bir avaz çıxarır; hərə bir
zurna çalacaq. Kimin ağzını yumasan ki? Dünya
etibarsız dünyadı, a bala. Bir vaxtlar bir-birinin
dərdindən  dəli-divanə olmuşdular! Bu idimi eşq-
məhəbbət, aşıqlık-məşuqluq!.. İndi hanı o günlər?
Torpağın üzü soyuqdu. Heyf, çox heyf ölənin ömrünə.
– Amma nəsə ürəyində bir tıqqıltı qalmışdı: –
Ürəyimi də heç kəsə aça bilmirəm. Daş kimi
ürəyimdən asılıb qalıb.  Qorxuram, uşağın adını
bədnam edəm... Dilimdən tutarlar.  Birdən...  Belə
oldu?... Bəs onda? Yox, yox, Şəmil elə uşaq deyil.
Mənim nəvəm çox ağıllıdır. Nə Fatmanisənin, nə
Gülçöhrənin, nə də başqalarının nəvəsinin tayı deyil
ki...

* * *  

– Ayə, deyirlər, Sənubər hamilə qalıb, görəsən,
kimdəndi? 

– Sənubər kimdi, ay Salman? 
– Onu deyirəm dana... ay Vahid, Əşrəfin qızı

Sənubəri. 
– Nə danışırsan?! 
– Əə, nə bilim, vallah, belə deyirlər, mən də

ağızdan eşitmişəm. Amma inanmıram; o elə qız
deyildi! Deyirəm, bəlkə, başına hava gələndən sonra
ağlını itirib, yolunu azdı. Bə bilmirsən, o rəhmətlikdən
sonra qız havalanmışdı axı  bir ara, həkimə-zada
çox aparıb gətirdilər. Bir xeyli vaxt  havalı gəzirdi.
Elə bil qız əvvəlki adam deyildi. Nə danışırdı, nə
deyirdi, heç özü də bilmirdi. Görən hansı vicdansızdı
başından böyük qələt eləyən? Nə qədər vicdansız
olasan ki, xəstə qızı aldadıb yoldan çıxarasan. 

– Əəə, sən Allah babal-günaha batma, elə şey
olmaz! 

– Mən niyə babal-günaha batıram ey, babal-
günahı danışanların boynuna!.. Mən də ucundan-
qulağından eşitmişəm...  

– Yəni, deyirsən, gerçəkdən elədi?! 
– Vallah, deyirlər ki, qız özü yayıb, aləmə car

çəkib ki, hamiləyəm, özü də Səməddən. 
– Səməd kimdi? – Vahid tərəddüdlə Salmana

baxdı. 
– Tanımırsanmı Səmədi? Rəhmətliyi deyirəm

dana, nişanlısını. Talehin oğlu Səmədi. 
– Əə, o ki, iki ildən çoxdu rəhmətə gedəli. 
– Nə bilim ey, qız özü elə deyir. Nə qədər qılıx -

layıblar, döyüblər, söyüblər, nə illah eləyiblər boynuna
almayıb ki, almayıb; elə deyir ki, Səməddən hamilə
qalmışam, vəssalam. Deyirlər, arada qardaşları
öldürmək fikrinə də düşüblər ki, bu binamusluğu
üstümüzdən götürək, atası qoymayıb ki, –  “A bala,
onsuz da çərximiz dönüb. Siz də bu yandan əlinizi
qana batırmayın, səbr eyləyin, dedi-qoduya o qədər
də fikir verməyin. Hər şeyin axırına çıxmaq lazımdır.
Görək xəta bizə ha tərəfdən dəyib, kimdi bizə
sataşan. Yəqin, hər şeyin sonuna çıxarıq”. Həə,
deyirlər qız da ağlayıb deyir ki, qoymaram Səmədin
yadigarına kimsə toxuna, balamın başından bir tük
əskik ola, onu mənə əmanət qoyub gedib, bərk-
bərk tapşırıb ki, balamı sənə əmanət edirəm.
Arvadım Səmayə eşidib, axşam o danışdı. Deyir ki,
şalnan da belini elə möhkəm-möhkəm bağlayır ki,
“balama soyuq olar, balam xəstələnər, mən Səmədə
nə cavab verərəm”. Özü də deyirlər qarnı da günü-
gündən şişir. Səmayə eşidib onu da,  deyir ki,
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qarnında bir ağrı olur, bir ağrı olur, gəl görəsən,
ağrı tutanda yazığı divara dırmaşdırır. 

– Ayə, mən biləli hamilə qadınlarda ağrı olmur,
sancı olur.

– Nə bilim, elə deyirlər. Hələ onu da deyirlər ki,
ağrısı tutanda, qarnını oxşayıb deyir ki, ana qurban,
adam anasını bu qədər incidərmi? Sonra da başını
tumarlayırmış kimi qarnını sığallayıb,  “balam dünyaya
tez gəlmək istəyir ki, gedib atasının qisasını qatillərdən
alsın. Alacaq, alacaq, mütləq alacaq! Qoymaz atasının
qanı yerdə qalsın!” – deyir. 

– Ayə, ölmüş adamdan da hamilə qalmaq olarmı,
əstəğfürullah, ə, qulağını çək, bu kar olmuş qulağımız
hər şey eşıdəcək. 

– Onu deyirəm dana, sən savadlı riyazıyyat
müəllimisən, hamı səni barmaqla göstərir, deyirəm
belə şey ola bilərmi, ruhdanmı deyim, ya da ölmüş
adamdan hamilə qalmaq olarmı? Həm də sən onlara
neçə il dərs keçmisən, onları yaxşı tanıyarsan. 

– Ay Salman, bunun  riyazıyyat elminə nə dəxli
var, riyaziyyat dəqiq elmdir. 2 vur 2 bərabərdi 4.
Ölüynən, diriynən nə işi var?! Həm də mən dərs
deyəndə nə müharibə var idi, nə ölüm, itim. Hamı
xoş, firavan öz həyatını yaşayırdı… Sən  də təkcə
kənddə yox, elə rayonda da tanınmış  rəssamsan,
məncə, belə şeyləri sən məndən yaxşı bilərsən. 

– Ay canı sağ olmuş, rəsm sənəti elə bir şeydi
ki, insanın naturasını görə bilir, içini görə bilmir.
İnsanın  içərisi də elə bir qaranlıq dünyadı ki, ordan
hər adam baş çıxara bilmir.  

– Onda belə şeylər bizlik deyil, qaranlıq işlərdən
baş çıxara bilmiriksə, hec oraya baş soxmağa da
dəyməz.  Mənim yanımda demisən, başqasının
yanında danışma. Qoy sənin dilindən eşıtməsinlər! 

– Səndən başqa kimin yanında danışasıyam ki,
a canı sağ olmuş. 

– Əə, “vapşe” bizim nəymizə gərəkdi, kim neylədi,
kim nə iş gördü. Vallah, qeybətdə arvadları keçmişik,
arvadların adı bədnamdı. Kim nə edib özü bilər. Öz
işimiz gücümüz yoxdumu?.. Camaatın dərdi bizəmi
qalıb?! 

– Orası elədi, a Vahid müəllim.

* * *

Hər axşam yuxusuna gələrdi Səməd. Gələndə
atüstü gəlib getmirdi. Lap qışın qarlı-boranlı günü
olsun, ya da yayın adamın cızdağını çıxaran istisi
olsun, fərq etməzdi o gələndə... Yaşıllığa bürünmüş
gül-çiçəyin ətri sərin  mehə  qarışıb adamın köksünə
dolur, əsdikcə adamın üzünə çırpılır, xoş təravət
adamı bihuş edib xumarlandırırdı. Hər ikisi diqqətlə

ətrafa nəzər yetirər, keçmişdən-gələcəkdən şirin-
şirin söhbət edərdilər. 

Sənubər ayılanda bir üşütmə, titrətmə hiss
edirdi canında. Özünü yataqda tək görüb o yana,
bu yana qurcalanır, ayağa durub otaqda xeyli var-
gəl edir, kimisə axtarırmış kimi pəncərəni açıb çölə
boylanırdı. Soyuq sazaq onu öz dünyasından ayırırdı.
“Hələ qışın oğlan çağıdı, bəs biz harda idik?” – öz
verdiyi sualı cavablandıra bilmirdi. Sonra da çox
təəssüflənirdi: “kaş ayılmayaydım yuxudan”.  Heç
belə bir yerdən adam ayrılarmı?

“Heç narahat olma, Sənubər, mən səni heç
vaxt tərk eləmərəm. Cismən bir-birimizdən uzaqda
olsaq da, ruhən həmişə bir yerdəyik. Rühən bir
olanlar əbədiyyət qazanırlar, – deyirlər. Onsuz da
hamı bir-birindən cismani olaraq bir az tez, bir az
gec ayrılırlar. Bəlkə də, bizim cismən tez
ayrılmağımız, ruhən daha da əbədiləşdirdi. 

...Səhərə yaxın idi. Yuxudan sərsəng oyandı.
Qarnında ağrı hiss edirdi. Ağrı içində ilan kimi
qıvrılıb dolanırdı. Əlini  qarnında gəzdirdi.  Elə bil
qarnında nəsə tərpənirdi. “Hə, bu axşam yuxumda
görmüşdüm.  Demək, yuxum  çin oldu” – fikirləşdi.

– Sənubər, oğlumuz olacaq. O da mənim kimi
sənə çox əzab-əziyyət verəcək. Amma mütləq bu
ağrıya-acıya dözməlisən.  Ağrısız-acısız həyatın
dəyəri  bilinmir. 

Onda söz vermişdi: – Təki səninlə mənim birlikdə
yadigarımız olsun.  Onun üçün hər cür ağrı-acını
çəkməyə hazıram. 

Güzgünün  qarşısında dayanmışdı. Son vaxtlar
günü-gündən dəyişdiyinin fərqində deyildi. Diqqətlə
özünə nəzər yetirdi. Neçə vaxt idi güzgünün
qarşısında dayanıb özünə belə fikir verməmişdi;
bu heç yadına da düşməmişdi. Baxışları saçlarına
zilləndi. Dərd-qəm tünd-qara saçlarına  ağ rəng
çəkmişdi. Əlini saçlarında xeyli gəzdirdi. 

Sonra diqqətlə qarnına baxdı. Qarnı xeyli önə
qabarmışdı. Gözlərinin altı torbalanmışdı. Dərin
düşüncələrə daldı: “Demək, İlahi bizim səsimizi
eşitdi. Bizi birləşdirdi. Şükür kəramətinə, ey göyü-
yeri yaradan...” Ürəyi bulandı. Həyətə çıxdı. Bir neçə
dəfə ögüdü. Anası yanına gəldi:  

– Nə olub qızım, niyə belə narahatsan?
Diqqətlə anasının üzünə baxdı, baxışları ilə

anasını xeyli süzüb:
– Ana, şükür yaradanın kəramətinə, mən

hamiləyəm. 
– Nəə?!. Sən nə danışırsan? Heç ağzından çıxanı

qulağın duyurmu?! Nə dediyinin fərqin dəsənmi? 
–  Bəli, ana, mən hamiləyəm! Səmədlə bizim

oğlumuz dünyaya gələcək! 



Atası səsə yaxınlaşdı. 
– Nə olub ay arvad, o qız yenə nə sarsaqlayır?
Karıxıb qalmışdı. Atasının onu tərs-tərs süzməyi

sınıq qəlbini qılınc kimi dəlib keçdi. Xeyli müddət
ata-anasını seyr etdi: 

– Sarsaqlamıram  ata, həyat özü sarsaqdı! –
deyib, başını yerə dikib otağına keçdi. Dərin
düşüncəyə dalmışdı. Xeyli vaxt otaqda o yana, bu
yana gəzindi. Pəncərənin qarşısına keçib bayıra
boylandı. Gözlərini uzaqlara dikdi. Elə bil uzaqdan,
özü də çox uzaqdan kimsə gələcək. Kimisə
gözləyirmiş kimi gözləri yol çəkirdi. Gəlib  yatağının
üstə əyləşdi. Əlini üzünə qoyub deyindi: 

– Başqaları cəhənnəmə, bu da mənim atam-
anam. Dərdi də adama çox görürlər. Qoymurlar
dərdinlə baş-başa qalasan. Adama elə baxırlar elə
bil kimisə öldürmüşəm, böyük günah sahibiyəm.
Hamıya da deyəcəm, qoy hamı bilsin. Tanrıdan gizli
olmayan bəndədən niyə gizli saxlanılmalıdır?
Səmədlə mənim oğlum olacaq! Səmədlə mənim
oğlum olacaq!

* * *

Atası ilə anası dərin düşüncəyə dalmışdı. Xeyli
müddət  bir-birilərinin üzlərinə baxdılar. Atası
dərindən nəfəs alıb:  

– Ay arvad, bu nə biabırçılıqdı?  Bircə bu
qalmışdı, eləmi!.. Bəlkə də, görünür qızın havalanıb...  

– A kişi, dinimi-imanımı yandıra bilmərəm. Bu
günü qara olmuş evdən çölə də çıxmır ki, deyəsən
gedib kiminləsə görüşüb. Dörd divardı, onun canıdı.  

– Ay arvad, sən də qızın kimi danışma, dörd
divar arasında olub, ruhdan hamilə qalıb? Elə
hamınız havalısınız!

– Nə deyim, a kişi, bəlkə də, bizdən xəlvət gedib
kiminləsə görüşüb. Nə görməmişəm, nə də
duymamışam. 

– Ayıbdı, ay arvad,  vallah-billah ayıbdı! Eşidən,
bilən bizə nə qiymət verər... Mən nə deyim? Anası
sənsən, bax gör nə məsələdi, başımıza gələn bu
qiyamət nədi?

Anası qızının yanına gəlib onu şirin dilə tutdu:
– Qızım, kiminlə görüşmüsən de, biz də dərdimizi

bilək, daş bizə ha tərəfdən dəyib!
– Nə danışırsan, ay ana, mənim Səməddən

başqa kimim var ki, kimləsə görüşə biləm. Mən söz
vermişəm, Səməddən sonra bir kəs mənim nəfəsimi
belə duya bilməz. 

– Yaxşı, onda gedək həkimə yoxladaq, nə
deyirsən, qızım? 

– Yox, yox, ana, Allah verəni Allah özü qoruyur,

ona bəndə əli yox, nəfəsi belə toxunmamalıdır.
Qorxuram bəndə əli dəyər uşağımı itirərəm. Səməd
onu mənə əmanət edib, bərk-bərk tapşırıb, “uşağı
sənə əmanət edirəm” – deyib. Mən o əmanəti göz
bəbəyi kimi qorumalıyam.

* * *

Səmədlə Sənubər bir-birini hələ orta məktəb
illərindən sevirdi. Uşaqlıq aləminin səssiz-səmirsiz,
qayğıdan uzaq xoş günlərində bir-birilərinin qəlbinə
yol tapmışdılar.    

Sənubərin o xoş gündən qalmış bir pıçıltı
qulağında hələ də cingildəyirdi. Yenə də gözünü
yummaq istəyirdi ki, onları duysun. O pıçıltılar elə
bil ona layla çalırdı. Heç istəmirdi gözünü açsın,
elə bilirdi gözünü açsa bu xəyallar onu əbədi tərk
edəcək.

Onlar məktəbdən evə qayıdırdılar. Səməd çox
tərəddüdlü görünürdü. Kəndin ortasından səssiz-
səmirsiz qayğı ilə axan çayın üzərindən keçəndə
Səməd: – Sənubər, sənə bir söz deyəcəm, elə bu
çayın üstündə, – demişdi. Sonra ətrafa boylanmışdı;
heç kim gözə dəymirdi, sanki sözünü çatdırmağa
cəsarət axtarırdı. Özünü ələ almağa çalışırdı. Ortada
dərin bir süküt hökm sürürdü. Səməd elə bilirdi
hamı xəlvət bir tərəfdə dayanıb onları dinləyir.  Bu
gündən sonra hamı biləcək ki, Səməd Sənubəri
sevir. Sifəti pörtmüşdü. Dərindən nəfəs alıb-verirdi.
Elə bil havası çatmırdı, boğulurdu. 

Sənubər gülərək: – Sən niyə pörtdün birdən-
birə, sənə nə oldu? Özündən xəbərin var, sifətin
qıpqırmızı qızarıb? 

Səməd udqundu,boğazını arıtladı: 
– Sənə bir söz deyəcəm. 
– Məyər söz deyəndə adam qızarır?
– Bu elə bir sözdü ki… 
– Necə sözdü ki, de mən də bilim... 
– Biləcəksən, amma bir şərtlə deyəcəm, sən də

cavab verəcəksən. Düzünü deməyəcəksənsə
deməyim. 

– Düzünü deyəcəyəm. Söz verirəm. 
– Yaxşı, onda bu söhbəti səninlə məndən başqa

heç kəs bilməsin. 
– Yaxşı,  – gülümsündü. 
– Bir də sən də, mən də gözümüzü yumacağıq,

nə deyəcəksənsə düzgün deməlisən və gözü yümulu
deməlisən. 

– Yaxşı, ona da söz verirəm, desənə ürəyimiz
partladı ki... 

– Gözünü yum... Hə deyirəm, Sənubər mən səni
sevirəm, sən də məni sevirsənmi? 
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Səmədin o anda başına elə bil duman çök -
müşdü. Başı fırlanırdı. Ortaya dərin sükut çökmüşdü.
Sükut içərisində elə bil Səməd havasızlıqdan
boğulurdu. Sənubər dərin sükuta dalmışdı. Gözlərini
açmaq istəmirdi. Elə bilirdi gözlərini açsa  hamı
onları görəcək, kənardan hamı bunlara diqqət
yetirəcək.  Elə gözüyumulu:

– Hə, – dedi. 
Gözlərini açdılar. Səməd bircə bunu dedi: 
– Sənubər, qoy bu çay bizim sevgimizə  şahidlik

etsin.
Oğurluq üstündə tutulmuş günahkarlar kimi

hər ikisi pörtmüş halda başlarını yerə dikmişdilər.
Danışmırdılar.  Eləcə bir-birindən küsülü uşaq kimi
evə kimi lal-dinməz yol gəldilər.  Bir neçə  gün bir-
birlərini görəndə başlarını yerə dikib
gülümsünmüşdülər.

O gündən Səməd də, Sənubər də dəyişib tam
başqa Səməd, Sənubər olmuşdular. Qayğılı, düşüncəli
görünürdülər. Kənddə hamı bilirdi ki, Səmədlə
Sənubər bir-birlərinin dərdindən dəli-divanə olublar.
Hamı belə deyirdi.

* * *

O gecə yuxusunda görmüşdü ki, Səməd ona
uzaqdan, özü də çox uzaqdan əl eləyir və deyirdi:
“Əlvida, Sənubər! Mən çox-çox uzaqlara gedirəm.
Elə bir yerə ki, daha heç vaxt oradan qayıtmaq
mümkün deyil. Məni gözləmə!” – Yuxuda çığırmışdı:
– “Yox, yox, heç bir yana getmə.  Getsən də məni də
apar özünlə, aparmasan arxanca özüm gələcəyəm,
harada olsan səni tapacağam! Mən sənsiz yaşaya
bilmərəm, eşidirsən, mən sənsiz yaşaya bilmərəm,
yaşaya bilmərəm!

Öz səsinə özü ayılmışdı. Həyəcan, təlaş
içindəydi. Səsə anası ayılıb gəlmişdi:  

– Qızım, nə olub, niyə çığırırdın?  
– Heç, qorxulu yuxu gördüm. 
– Allah, mənə ölüm ver, dedim bu qıza birdən-

birə nə oldu, başına havamı gəldi?! İndi yaxşısanmı,
qızım? Nə yuxu görmüşdün? 

– Heç, anan, yuxunu gecə danışmazlar – deyirlər,
düşər-düşməzi olur. 

Anası stəkanda gətirdiyi suyu ona uzatdı: 
– Al, al bu suyu iç, bəlkə, sakitləşəsən. 
O, sudan bir-iki qurtum içib stəkanı anasına

uzatdı:  
– Çox sağ ol, ana! 
– Yat, yat qızım, yatsan, bəlkə, rahatlanasan. 
– Yaxşı ana, sən də get yat, səni də narahat

elədim, birtəhər yatacam.

Ancaq yata bilməmiş, səhərə kimi yerində o
yana, bu yana qıvrılmışdı.  Qəhər onu boğurdu.
Dəli bir ağlamaq tutmuşdu onu. Ağlaya bilmirdi.
Elə bilirdi göz yaşı qəhətə çəkilib, nitqi tutulub. 

* * *

Səhər tezdən bəd xəbər özünü çox
gözlətməmişdi. Naqafil qonaq kimi qapının kəndarını
kəsdirmişdi.

Sənubər bu səhər yuxudan gec durmuşdu.
Axşamkı yorğunluğun, əzginliyin ağrısı  hələ də
canında qalmışdı. Həyətdən gələn bağırtı, inilti səsi
onu diksindirdi:  

– Xeyr olsun, yenə bu nə səsdi?..

* * *

Səmədin məktubu özündən bir neçə gün sonra
gəlib çatmışdı. Sənubər məktubu alanda içindəki
alov onu yenidən alovlandırdı. Ağlayıb məktubu
hamıya oxumuşdu. “Səbri çatmadı, heç səbri çatmadı,
yəqın məktubun gec çatacağına əmin idi, ona görə
məktubdan əvvəl özü gəldi, özü də qara xəbəri ilə
birgə.

“Məndən ötrü çox darıxanım – Sənubərimə
məktub.

Bu məktubu döyüşün ən qızğın yerindən
yazıram. Başımızın üstündə hər an ölüm kabusu
fırlansa da, səni bir an  unutmuram. Ən çətin
günümdə sənin xəyallarına sığınıram, onunla
ovunuram. Bilirsən, sənin  xəyalların necə etibarlı
sığınacaqdı... Ümidim hər şeydən üzüləndə səninlə
qurulacaq xoş  günləri düşünürəm. Bilirsən, məni
necə xilas edir, əlimdən tutur. Sən də darıxma, çətin
günlərin ömrü az olar. Çətinliklərdən çıxdıqca, sənə
daha da yaxınlaşıram.

İndi qızğın döyüşlər gedir. Hətta elə olur ki,
yaxın dostunla bir süfrə arxasında çörək kəsib
ayağa durursan, heç aradan iyirmi dəqiqə keçməmiş
həmin adam sənin üçün əfsanəyə çevrilir. Bax onda
həyatın etibarsızlığına şübhən qalmır. Çox gərgin
keçir günlərimiz. Amma səbrli olun, inşallah hər
şey  bizim xeyrimizə qurtaracaq.

Döyüşlər bir az səngisin, gəlib sizə dəyəcəm.
Bilirsən  hamı üçün necə darxmışam, lap burnumun
ucu göynəyir. Bilirəm atam da, anam da, sən də çox
nigaransınız. Səbr edin, gələcəm. Sənin Səmədin”. 

Məktubu oxuyandan sonra  hönkür-hönkür
ağlayırdı: 

– Səməd gələcək! Səməd ölməyib. Ölsəydi
məktubu özündən sonra gəlməzdi.  – Məktub onun
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Ədəbi mərkəzdən uzaqda, bölgələrdə xeyli
istedadlı gənc yaşayır və təhsil alır. İlk qələm
təcrübələrini həvəslə müəllimlərinə və tələbə
yoldaşlarına oxuyan bu gənclər üçün mətbuat,
ədəbi orqanlar bir qədər əlçatmazdır. Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universitetinin Cəlilabad filialında
belə istedadlı gənclər çoxdur. Onların diqqət və
qayğıya xüsusi ehtiyacı var.

Filialda tələbələrin elmi-bədii yaradıcılıq
fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət
yetirilir. Burada müxtəlif bölgələrdən təhsil alan
tələbələr yaşadığı bölgənin tarixini araşdırır, folklor
nümunələri toplayır, toponimlərin xalq yozumlarını
öyrənir, şeir və hekayələr yazırlar. Tarix və coğrafiya
müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr
indiyədək köməkli şəkildə araşdırılmamış
etnotoponimlərə və poleotoponimlərə maraq
göstərirlər. Gənc filoloqlar ədəbiyyat tariximizi
öyrənməklə yanaşı, özləri yaradıcılığa meyil edir,
qəlbləri oxşayan lirik nümunələr yaradırlar.

Onların yaradıcılıq nümunələri müntəzəm
olaraq mətbuatda özünə yer alır. 2016 və 2017-ci
illərdə yaradıcı tələbələrin şeir, hekayə və elmi
araşdırmalarından ibarət “Sənə uçmağı öy -
rədəcəyəm” adlı poetik toplular nəşr olunmuşdur.
Poetik toplularda ADPU Cəlilabad filialının tələbələri
Ümman Allahşükür Alaşarlı, Günəş İbrahimova,
Lalə İsmayılova, Aytac Babayeva, Gülnarə Əsgərova,
Səfail Aqiloğlu, Bəhruz Babaşov, Fatimə Abbaslı,
Hamar Dadaşova, Rüfət Sabirli, Milana Canızadə,
Niyazi Aslanzadə, Ceyhun Həsənov, Sənəm
Şahməmmədli, Simran Əlizadə, Aslan Nərimanlı,
Nərmin Babayeva və Amid İsmayılovun şeir və
hekayələri, həmçinin Aysel Məmmədova, Əfsanə
Yarməmmədova, Aytac Babayeva və Emiliya
Ələkbərovanın elmi araşdırmaları yer almışdır.
Poetik toplular oxucular tərəfindən yaxşı qar -
şılanmışdır.

Sənəm Şahməmmədli şairlər vətəni Ağ -
stafadandır. Sənəmin yaradıcılığını həmyerlisi Barat
Vüsal da dəyərləndirir. Sənəm onun, demək olar,
bütün şeirlərini əzbər bilir. Onun yaxşı şeir demək
qabiliyyəti də var, özünün və sevdiyi şairlərin
şeirlərini elə sevgiylə söyləyir, dinləyici kimi heyran
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inamını artırmışdı: – Demək istəyir ki, bax, görürsən,
hər şey yalandı. Mən ölməmişəm, mən yaşayıram.
Mən ölsəydim bu məktubu kim yazardı. Sən heç
vaxt umidini üzmə, gözlə.

Eh, onsuz da, desən də, deməsən də gözləyənlər
son nəfəsinə kimi gözləyəcək, unutqanlar heç aradan
on gün də keçməmiş hər şeyi unudacaqlar. Heç elə
bil sən dünyada olmamısan kimi qəbul edəcəklər.
Nə istəyə, nə unutqanlığa  məcburiyyət yoxdur. Bu
qəlb işidi. Qəlb işindən heç kim baş aça bilməz. Elə
dərinlikləri var ki, insan özü bəzən orada azır. 

Mən onun yolunu gözləyəcəm, axıra qədər
gözləyəcəyəm, o mütləq gələcək! Sonra da məktubu
qatlayıb köksündə gizlədərdi.

Anası qızının halına acıyıb, göz yaşı axıdırdı,
əlini göyə qaldırıb Allaha yalvarardı –  “İlahi, mənə
niyə bu dərdi verdin, gül kimi balam ağlını itirdi,
başına müsibətlər gəldi”.

* * *

Sənubər iki gün idi ağrıdan özünə yer tapa
bilmirdi, yerində ilan kimi qıvrılırdı. Səhər tezdən
açılış olmuşdu (anası belə deyirdi). Huşsuz
vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırmışdılar.  

Hamının gözü bir-birinin ağzını güdürdü .
“Görən, necə olacaq? Uşağı sağ-salamat doğa

biləcəkmi? Görəsən, oğlu olacaq, yoxsa qızı?  Görən,
uşaq kimə oxşayacaq? Əşi, hansı zəmanədi, yüz
faiz uşağın atası bilinəcək! Bəlkə də, kimdisə özü
günahını boynuna alıb kişi kimi qabağa çıxacaq,
deyəcək uşaq mənim uşağımdır. Yox, o kişilik
hardadı,  kim boynuna alar?! Bəlkə, qız məcbur
olub deyəcək, kimdisə boynunu büküb günahını
etiraf eyləyəcək”. Arada belə söz-söhbətlər
dolaşmaqda idi.

– Doktor, nişanlısı öləndən sonra başı pozuldu!
– Anası günahkarcasına boynunu büküb,  üzünü
həkimə tutub dedi. – Balam taleyindən yarımadı,
əvvəl havalandı, indi də başına belə bir iş gəldi.
Özü də heç nə demirdi.

Həkim xəstəni müayinə edib:
– Vəziyyəti çox ağırdır, xəstəni itirmək ehtimalı

çoxdur, təcili əməliyyat stoluna qaldırmaq lazımdır,
görək xilas etmək mümkün olacaqmı?  Xəstə
gecikdirilib, əvvəldən  nəsə demək mümkün deyil.
Qarnının ağrısı çoxdur! Qarında o qədər dərd
gizlənir ki, baş açmaq olmur. Gərək qarına girəsən
ki,  dərdi nədir görə biləsən, yoxsa çöldən-çölə baş
açmaq olmur.  

– Doktor, uşaq salamat qalacaq? 
– Nə uşaq?  
– Özü deyirdi axı… hamiləyəm. 
– O boyda şişə siz uşaq deyirsiz? Özü çox şey

deyə bilərdi! Bəs siz özünüz demirdiz başı
pozulmuşdu!

Anası dərin xəyala getdi: – Aaa, gerçəkdən biz
onu fikirləşməmişik, onun sözünü ciddi qəbul
etmişik. Bəs bizim başımız, düşüncəmiz harada
qalıb?!.

Atası bir ölüm sənədinə baxırdı, bir də arvadına.
Fikirləşirdi: – “Şükür, biabırçılıqdan qurtardıq,
demək, hamilə deyilmiş. Amma bu sənəddi, ağzı
göyçəklər o qədərdi ki, çərənləyəndə gözünə soxmaq
lazımdır”.  

– Ölüm kağızın yaman çox baxırsan, orada nə
yazılıb, a kişi? 

– Fibromiomadı, nə bilim nədi... –  Udqunub
dərindən nəfəs aldı: – O axmaq şişdəndi, dərdi-
səri bilinməyən... Sağalmaz dərddi...

Anası:  
– Axmaq şiş olmayıb, a kişi, biz olmuşuq. Şiş öz

işindəymiş, biz öz işimizdə olmamışıq. 
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olmaya bilmirsən. Şeirləri isə düşündürücü və
mənalıdır:

Hərdən düşünürəm, görən, kiməm mən?
Sazdan ayrı düşdüm, qırıq siməm mən.
Dərdimi-qəmimi kimsə bilməyir,
Özüm öz içimdə bir tilsiməm mən.

Onun “Məzar” adlı şeiri oxucuları kövrəldə
bilir:

Gəlmişəm səssizcə qəbrinin üstə,
Dinib danışmıram, sanki lalam mən.
Sən soyuq baxışsan qara daş üstə,
Sənin önündə də bir xəyalam mən...

Bəsdi bu məzarda bu qədər yatdın,
Sənə yalvarıram, gedək evimizə.
Anan nigarandı, deyir, gəlinim
Nə ola, kaş gəlib çay süzə bizə.

Sənəmin hekayələri də dilinə görə rəvan və
axıcıdır. Hekayələrindən birində Humay adlı qızın
uğursuz ilk məhəbbətindən söhbət açılır: “Günlər
keçir. Humayın ömür kitabının hər səhifəsindən
damla-damla, gilə-gilə göz yaşları axırdı. Gündüzləri
bir künc-bucağa çəkilib xısın-xısın, için–için ağlayır,
gecələr Qəribin həsrətilə alışıb-yanan yaralı ilan
kimi qıvrılırdı. Humayın vədəsiz qonaq kimi gələn
sevgisi qəlbini didib, dəlik-deşik edirdi. Hər gecə
Allahdan əbədi yuxu diləyən, ölümü hava, su kimi
arzulayan Humay insanlardan, insanların
yalanlarından baş götürüb qaçmaq istəyirdi. Bir
üzü ağ, digər üzü qara olan vəfasız, etibarsız
dünyadan baş götürüb qaçmaq istəyirdi. Amma
yenə də insafsız, qəlbsiz Qəribindən ümidini
üzmürdü. Ömrü boyu uşaqlığının həsrətini çəkən
Humay böyümüşdü. Onu tanıdığı və  ya tanımadığı
yerlərdən istəməyə gəlirdilər”.

Sənəmin hekayələri də şeirləri kimi sentimental
təsir bağışlayır. Burada prozaizmdən çox poetizm
var. Buna baxmayaraq, Sənəm qarşısına qoyduğu
məqsədə nail olur, Humayın hiss və həyəcanları
ilə oxucusunu “qıcıqlandıra” bilir.

BÖLGƏLƏRDƏN SORAQLAR

ADPU CƏLİLABAD FİLİALINDA TƏHSİL ALAN 
TƏLƏBƏLƏRİN 

YARADICILIQ NÜMUNƏLƏRİ HAQQINDA



Poetik söz axtarışına çıxan gənclərin öz üslubları
ilə ədəbiyyata gəlişi adamı sevindirir. Amma ən
yaxşı yenini ən köhnə qəliblərdə görənlər də az
deyil. Klassik janrlarda yeni söz deməyə can atan
gənclərdən biri Səfail Aqiloğludur. İbişli Səfail Aqil
oğlu 1997-ci ildə Yardımlı rayonun Anzov kəndində
anadan olub, burada tam orta məktəbi bitirib.
Tarix və coğrafiya müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil
alır, üçüncü kurs tələbəsidir. Hələ orta məktəbdə
oxuyarkən yazdığı şeirlər müəllimlərini təəc -
cübləndirib. On doqquz yaşına yenicə qədəm qoyan
Səfail Aqiloğlu şeirlərində özündən böyük görünür:

Mən külə dönmüşəm, külüm kül deyil.
Bağçamda bitən hər tikan gül deyil,
İndi yaşadığım günüm gün deyil,
Sən mənim bəxtimə nə yazdın, Allah?

Səfail Aqiloğlunun bəxtinə zəngin ənənələri
olan Yardımlı ədəbi mühitində yazıb-yaratmaq
düşüb. Yardımlının şair və yazıçıları haqqında
yardımlılar özləri kifayət qədər tanıtım vermişlər.
Onların fikrinə biganə qalmaq mümkün deyil,
çünki həmyerliləri bu şair və yazıçıları daha yaxşı
tanıyır və müntəzəm izləyirlər. Sabir Bəşirov,
Eynulla İsmayılov və başqa qələm sahibləri ədəbi
nümunələri tənqid süzgəcindən peşəkarcasına
keçirir, ədəbi proses haqqında ciddi söz deyirlər.
Mehdi Həsənov yazır ki, Bilnə kəndində yaşayıb-
yaradan yazarlar bölgənin başqa kəndlərində
dünyaya gələn qələm ustalarından say çoxluğu ilə
fərqlənir. Hələ XIX əsrin axırlarında burada xalq
arasında bədahətən öz şeirləri ilə məşhurlaşan el
şairi Sərnaz xanım yaşayıb. Yardımlının ilk ali
təhsilli jurnalisti, şair-publisist Sahib Əliyev, Mirpaşa
(Mirhüseyn Paşayev) və Güloğlan İmanov qardaşları,
Elşad Paşasoy öz yaradıcılıqları ilə tanınırlar.
Əsərləri xarici ölkələrdə çap olunan istedadlı yazıçı,
gözəl romanlar müəllifi Aslan Quliyev və onun
qardaşı, şair Fikrət Şahbazlı Bilnə kəndinin istedadlı
yazarlarından hesab olunurlar. Bir ailədə iki və
bəzən daha artıq qələm adamına, bədii, elmi və
publisistik yaradıcılıqla məşğul olan şəxsə
Yardımlının bir çox kəndlərində təsadüf edilir.
Hamarkənddən Sabir Rüstəmxanlı, Sadat Adışlı
və Şahbaz Xuduoğlu qardaşları; Musa Qasımlı və
Vahid Qasımzadə qardaşları; Şəfəq kəndindən
Mətanət Nərimanova, Nəriman Nərimanlı bacı və
qardaşı; Nisaqaladan Sakit İlkin və Rafət Eşqin
qardaşları; Anzovdan Rəfael Zamin (Həbiboğlu)
və Həbib Həbiboğlu qardaşları kimi övladları olan
ailələr çoxyazarlı ailələr hesab olunur.

Səfail Aqiloğlu belə bir mühitdə dünyaya gəlib
və ədəbi fəaliyyətə başlayıb. Bəlkə də, Səfailin öz
şeirlərində müdrik görünməsinin səbəbi Anzovun
hikmət xəzinəsinin gözündən su içməsi ilə bağlıdır.
O da Rəfael Həbiboğlunun və Həbib Həbiboğlunun
mənsub olduğu İbişli nəslindəndir.

Qədim “xan soylu”, “hakim nəsilli”, “xaqan
köklü” Anzov kəndi Yardımlının gözəl guşələrindən
biridir. Yerli əhali Anzov/Anzo adını etnonim sayır,
bu sözü saq və əncə türk tayfaları ilə bağlayır.
Zəngin tarixi olan Anzov kəndi çoxlu ziyalılar
yetirib. Ağsaqqallar və ağbirçəklər gözəl folklor
biliciləridir. Anzovlular xalq təbabəti ilə məşğul
olur, el sənətlərini yaşadırlar. Burada hər kəs sözə
ehtiramla yanaşır.  Səfailin sözə ehtiramı bu
ənənədən qidalanır:

Zaman keçir boş-boşuna,
Gedən ömür geri gəlmir.
Ötən gündə, itən ildə
Gedənlərin biri gəlmir.

Səfail Aqiloğlu ayrı düşdüyü sevgilisinə “Qat
kəsər ürəyin, bükülər belin” deyir:

Bilirsənmi nə çəkirəm gecələr?
Həsrətini dəmləyirəm gecələr.

Səfail Aqiloğlu şeirlərindəki müdriklik müdrik
görünmək xatirinə deyil, yaşantılardan gəlir. El
ağsaqqallarından biri deyib ki, sevgi təkcə hissləri
oyatmır, ağıl gətirir, həyat dərsi keçir, insanları
tanıdır sevən adama...

Nə  deyim, bilmirəm, nə deyim sənə?
Niyə sən bu qədər saraldın, soldun?
İndi də son sual gəl verim sənə,
Məndən ayrılanı xoşbəxtmi oldun?

Poetik ritorikadırmı? Bəlkə də! Ancaq bunu
əlini qələm qabar etmiş bir şair demir, bunu ədəbi
mərkəzdən xeyli uzaqda yaşayan, kövrək və titrək
bir qələm sahibi deyir. Səfail Aqiloğlu poeziyasında
diqqətimi çəkən cəhətlərdən biri onun xalq şeiri
şəkillərində yazmasıdır. Bu şeirlərin içərisində
Səfailin həmyaşıdları ilə apardığı deyişmələr
xüsusilə seçilir. Onun Allahşükür Alaşarlı, Nuray
və Rüfət Sabiroğlu ilə olan deyişmələri aşıq şeiri
ənənələrini yada salır.

Əsasən sərbəst şeirlər yazan Hamar Eldar qızı
Dadaşzadə 25 iyun 1998-ci ildə Qəbələ rayonunda
anadan olub. Əslən şuşalıdır, orta təhsilini Qəbələ,
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Aytac Babayeva ikinci kursda oxuyur. Amma
onun maraqları emosional xarakterlidir. “Vurmayın
zəngi” şeiri bütün orta məktəb məzunlarının kövrək
yeridir. İndi Aytac arzularına qovuşub, bir neçə
ildən sonra bitirdiyi məktəbə Azərbaycan dili və
ədəbiyyat müəllimi kimi qayıdacaq:

Dayanın bir anlıq, vurmayın zəngi,
Əlvida söyləmək istəmir qəlbim.
Məktəbdən ayrılmaq çətindir, çətin,
Onu tərk eyləmək istəmir qəlbim,
Vurmayın, vurmayın siz bu son zəngi!

Yaradıcı tələbələrdən biri Günəş Ramiz qızı
İbrahimovadır. O, məktəbəqədər təlim və tərbiyə
fakültəsinin üçüncü kursunda oxuyur. Günəş atasını
erkən itirib, bunu şeirlərindən də görmək olur.
Günəşin itkisi onun oxucularını da kədərləndirir.
O, ana mövzusuna müraciət edir, onu öz şeirində
layiq olduğu ucalığa yüksəldir:

Səndən öyrənmişəm hörmət-izzəti,
Qəlbimdə boğmuşam kini, nifrəti.
Ulu Tanriya da bu məhəbbəti
Qəlbimdə bəsləyən mələksən, ana.

Ən müqəddəs, ən pak ziyarətgahsan,
Dara düşənlərə ümid, pənahsan.
Yerdə peyğəmbərsən, göydə Allahsan,
Hər zaman arxasan, köməksan, ana.

Gülnarə Əsgərova filoloqdur, birinci kursda
oxuyur. O, vətənpərvərlik mövzularına meyil
edir. “Mübariz” adlı şeiri şəhid haqqındadır.
Vətənpərvərlik mövzusu Rüfət Sabirlinin şeirlərində
daha tutarlı alınır. O, həmyaşıdlarını ya şəhid, ya
da qazi olmağa səsləyir:

Bir olan Azərbaycan istəyirəm,
Mərkəzi Təbriz olan, Böyük Turan istəyirəm.
Mübarizəm, Çingizəm mən,
Tarixin səhifəsindən silinməyən izəm mən.
Türk oğluyam, qibləgahım Turandır,
Tək amalım bütöv Azərbaycandır!

Rüfət Sabirli 1996-cı il aprelin 26-da Neftçala
rayonunun Qaçaqkənd kəndində anadan olub.
Qaçaqkənddə və Aşağı Surra kəndində orta təhsil
alıb. 2014-cü ildə ADPU Cəlilabad filialına daxil
olub, tarix və coğrafiya müəllimliyi fakültəsinin
üçüncü kursunda oxuyur. Şeirə və ədəbiyyata uşaq
yaşlarından həvəsi var. İlk şeirini 13 yaşında yazıb.

O həm vətənpərvərlik mövzusunda, həm də
məhəbbət mövzusunda xeyli şeir qələmə alıb.

Ölkəmizin ordusu var, düşmənlərə göz dağı,
Bircə əmr yetər bizə, geri alaq Qarabağı!
Ucaldaq biz İrəvanda bu üçrəngli bayrağı.
Əl-qoluna sağlıq olsun: Vur, komandir, vur!

Mübariztək oğulların hələ də var, ana vətən!
Sən igidlər məskənisən ta qədimdən, əzəldən.
Tanrı sənlə bərabərdir, qorxun yoxdu heç nədən,
Ölümün gözünə dik bax: Vur, komandir, vur!

Bu, onun Qarabağ mövzusunda yazdığı şeirdir.
Rüfət Sabirli digər şeirində özünəməxsus düşüncə
tərzi nümayiş etdirir. “Qisas günü yetişsin,
düşmənimdən öc alım, Gözü yollarda qalan, mənim
qərib Xocalım” deyib fəğan edən gənc şair işğal
altında olan Vətən torpaqlarını azad etmək üçün
həmişə bir əsgər kimi hazır olduğunu bildirir.
“Vətənim” şeirini isə Rüfətin vətənpərvərlik
mövzusunda yazdığı şeirlərin zirvəsi saymaq olar.
Doğma vətənini müqəddəs ocağı, piri bilən gənc
şair daha böyük bənzətməyə üz tutur, “Mənim
Mədinəm də, Məkkəm də sənsən” deyir:

Sən tarix qoxursan, bu gün, dünənsən.
Şəhid ruhlarına ölməz bədənsən.
Mənim Mədinəm də, Məkkəm də sənsən.
Müqəddəs ocağım, pirim, Vətənim!!!

Rüfət Vətəni anası qədər, anasını Vətən qədər
sevir. Ana haqqında yazdığı şeir yüzlərlə bu mövzu-
da yazılmış şeirdən səmimiliyi, təbiiliyi ilə seçilir:

Elə bir varlıqsan, yoxdu əvəzin,
Bu dünya bir yana, sənsə bir yana.
Fələk həyatımdan kəsib illəri,
Sənin həyatına calasın, ana!!!

Rüfətin məhəbbət şeirləri sanki başı daşdan-
daşa dəymiş bir aşiqin etiraflarıdır. Hələ çox gənc
olan, lakin öz şeirlərində yaşından böyük görünən
Rüfət Sabirli gözəllik aşiqi Müşfiq təbli bir şairdir.
Onun bir neçə məhəbbət şeiri ilə tanış olduqda
buna tam əmin olmaq mümkündür. Rüfət
yaşantılarının poetik ifadəsini yarada bilir və ox-
ucusunu bu hisslərin təbiiliyinə inandırır:

Heç yerdə gətirmə bu eşqi dilə,
İstəməm başqası halına gülə.
Yalandan, unutdum, desən də belə,
Sən məni unuda bilməyəcəksən.
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lif qəh rə man lar dan de yil, bir qəh rə ma nın müxtə -
lif pe şə se çi mi nə və hə yat ama lı na müna si bə tin -
dən ge dir. Nər min “Mən ki məm? ”, ya xud “Kim ol -
maq is tə yi rəm?” su a lı na ca vab ax ta rır və düzgün
qə ra ra gə lir:  “Hər də fə ay na ya ba xan da “Ki məm?”
de yə özümə də fə lər lə su al ve ri rəm:         

– Uşaq ikən ana sı nı təq lid edən, onun ki mi
uşaq la rı bi li yə çat dı ran müəl lim mi?       

– İn san la rın hə ya tı nı xi las et mə yə ça lı şan hə -
kim mi? 

– Ci na yət kar la rı cə za lan dı ran po lis  mi? 
– Əda lət uğ run da sa va şan hüquqş ünas  mı? 
– Yaz dıq la rım ilə qəlb lə rə yol ta pan ya zar  mı? 
– Var lıq la rın ruh la rı nı əks et di rən rəs sam  mı? 
Axı Ki məm? Ki məm? Keç miş lər dən gə lən ki -

çik, də cəl qız cı ğaz mı? Yox sa gə lə cə yə doğ ru ad -
dım la yan ana mı? La kin za man la an la dım ki, bir
xa nım ömrünə bir çox si fət və ad sığ dı rar. Hər
dövrdə bi ri olar: uşaq olar, gənc olar, ar zu olar, xə -
yal olar, ar zu la rı çin olan da qa dın olar, xa nım olar,
kölə olar, ana olar, ba ca rar sa, hət ta dünya nı ida rə
edən dik ta tor be lə olar. .. Mühüm olan sə nin özu -
nə olan də yə rin, güvə nin və özünü nə yə la yiq
görmə yin dir. ..” 

Nər mi nin es se lə ri hey rə ta miz də rə cə də
düşündürücüdür. 

Ta rix, fi lo lo gi ya və ib ti dai me to di ka üzrə təh -
sil alan  Al lahş ükür Ala şar lı, Sim ran Əli za də, Bəh -
ruz Ba ba şov, Fa ti mə Ab bas lı, Ha mar Da daş za də,
Mi la na Ca ni za də, Ni ya zi As lan za də, As lan Nə ri -
man lı və Cey hun Hə sə nov  rit mik, axar lı şe ir lə ri
ilə ədə biy ya ta gə lir lər. 

AD PU- nun Cə li la bad fi li a lın da is te dad lı tə lə -
bə lər lə ya na şı, on la ra dərs de yən is te dad lı müəl -
lim lər də ça lı şır. Ta rix müəl li mi Ş öhrət Na ma zo -
va nın  po vest və he ka yə lə ri ağ rı lı bir mövzu ya –
Qa ra bağ uğ run da apa rı lan döyüşlə rə həsr olu nub.
2016-cı il də Şöhrət Na ma zo va nın “Köçkün qı zın
şə hid sev gi li si nə doq quz mək tu bu” ad lı po vest və
he ka yə lər ki ta bı işıq üzü görüb. Şöhrət Na ma zo va
hə yat da şa hi di ol du ğu ha di sə lə ri qə lə mə al mış,
La çı nın iş ğa lı za ma nı gördüklə ri ni bə dii dil lə gə -
lə cək nə sil lə rə çat dır ma ğa ça lış mış dır. Ki tab da
oxu cu la ra təq dim olu nan “Köçkün qı zın şə hid sev -
gi li si nə doq quz mək tu bu” po ves tin də müha ri bə -
lə rin in san la rın hə ya tı na gə tir di yi fa ci ə li ha di sə -
lər dən da nı şı lır. Na ma zo va Şöhrət Mə həm məd qı -
zı 1953-cü il də La çın ra yo nu nun Qa rı qış laq kən -
din də ana dan olub. La çın da tam or ta mək tə bi əla
qiy mət lər lə bi ti rib. 1972-1976-cı il lər də Azər bay -
can Dövlət Pe da qo ji İn sti tu nun (in di ki AD PU- nun)
ta rix -ic ti ma iy yət fakü ltə sin də ali təh sil alıb. İn sti -

tu tu bi tir dik dən son ra Cə li la bad ra yo nun da ta rix
müəl li mi iş lə yib. Orta mək təb lə ya na şı, ra yon da
fə a liy yət göstə rən Kənd Tə sərr üfa tı Tex ni ku mun -
da, Azər bay can Müəl lim lər İn sti tu tu nun Cə li la bad
fi li a lın da iş lə miş dir. Ha zır da AD PU- nun Cə li la bad
fi li a lın da ta rix fən ni ni təd ris edir. 

Ta rix üzrə fəl sə fə dok to ru M ürvət Ab  ba so vun  -
“İ raq -İ ran müha ri bə si və Cə nu bi Azər  bay can” mo -
noq ra fi ya sı bu ya xın lar da işıq üzü görüb. Bu mo -
noq ra fi ya da ötən yüzil li yin sək sə nin ci il lə ri nin əv -
vəl lə rin də baş ve rən ta ri xi ha di sə lər dən söhbət
açı lır. Fi li a lın müəl li mi Mah mu da ğa Qa sı mov isə
Cə li la ba dın to po nim lə ri haq qın da iri həcm li mo -
noq ra fi ya çap et di rib. Müəl lim lər tə lə bə lə rin də
ya ra dı cı lıq qa bi liy yət lə ri nin in ki şaf et di ril mə si nə
ça lı şır lar.  Ya ra dı cı tə lə bə lə rə qay ğı öz bəh rə si ni
ve rir. 2016-cı il də tə lə bəm  Al lahş ükür Ala şar  lı -
nın  “Qəl bi min sə si” ad lı şe ir ki ta bı işıq üzü görüb.
Növbə ti nəşr isə həm tə lə bəm Sim ran Əli za də nin,
həm də mə nim uğu rum sa yı la bi lər. Be lə ki, Sim -
ra nın ba ba sı  Za kir Qəm li (İb ra hi mov Za kir Mət -
ləb oğ lu)  bölgə nin el şa ir lə rin dən bi ri olub və xey li
şe i ri dil lər də əz bər dir. Sim ran la bir lik də əsa sən
qoş ma lar dan iba rət olan bu şe ir lə ri top la dıq və
ay rı ca ki tab ha lın da nəşr et dir dik. Bun dan baş qa,
Mu ğan bölgə si nin el şa i ri  Zey nəb Alı h üseyn  qı  zı -
nın  ya ra dı cı lıq nümu nə lə ri top la na raq 2017-ci
ildə ay rı ca ki tab ha lın da oxu cu la ra təq dim olu -
nub. “Nə qə dər su a lım ca vab sız qa lıb” ad la nan bu
ki tab bölgə yə xas olan folk lor mo tiv lə ri və di a lekt
sözlə ri ilə zən gin dir. 

Fi li al da el mi ya ra dı cı lıq la məş ğul olan çox lu
say da is te dad lı tə lə bə təh sil alır. Bun lar dan  E mi li -
ya Ələk bə ro va, Ay tac Ba ba ye va, Ay sel Məm mə do -
va, Əf sa nə Yar məm mə do va  və di gər lə ri nin el mi
ya zı la rı ar tıq oxu cu au di to ri ya sı nın nüfu zu nu qa -
zan  maq  da dır.  E mi li ya Ələk bə ro va nın uşaq ədə -
biy  ya tın da psi xo lo ji mə sə lə lər lə bağ lı araş dır ma -
la rı diq qət çə kir. Əf sa nə Yar məm mə do va və Ay sel
Məm  mə do va nın ta ri xi mövzu da olan el mi ya zı la rı
ma raq do ğu rur. Bu ya zı lar da bölgə nin ta ri xi öz ək -
si  ni tap mış dır. El mi ya ra dı cı lı ğa ma raq göstə rən
tə lə bə lər dən bi ri də Ay tac Ba ba ye va dır. Ay tac Ba -
ba ye va di a lek to lo gi ya nı və ar xa ik sözlə ri öyrə nir. 

Tə lə bə gənc lə rin kövrək və bir qə dər “biş  mə -
miş” qə ləm təcr übə lə ri bi zi on la rın gə lə cə yi nə
ümid lə bax ma ğa sövq edir. Bölgə də ya şa yan və
təh sil alan gənc lə rin ilk qə ləm təcr übə lə ri on la rın
gündə lik qay ğı la rı nı və sev gi hiss lə ri ni ifa də edir.
Bu ya zı la rın ha mı sı yüksək po e tik tə ləb lə rə ca vab
ver mə sə də, on lar da is te dad işar tı la rı görmək
mümkündür. 
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Kəlbəcər və Şuşa şəhər tam orta məktəblərində
alıb. ADPU Cəlilabad filialında məktəbəqədər təlim-
tərbiyə ixtisası üzrə ikinci kursda oxuyur. Hamara
nənəsinin adını qoyublar. Hamar nənə Qarabağ
həsrəti ilə 2010-cu ildə vəfat edib.

Hamar Dadaşzadənin şeirləri sadə ritorika
üzərində qurulub, məntiqi də sadədir:

Sanki bir ölüyəm mən bu dünyada,
Sanki dünya gəlir üstümə.
Hərəkətdə olan hər şeyin
dayanmağını istəyirəm bu anda.
Hərdən düşünürəm, 
onsuz da ölü kimiyəm.
Başıma fırlananlar,
başına döndüklərim
dayansa belə, nə faydası?!
Heç nəyi dəyişməyəcək bir dünyam var,
dayana,
ya dayanmaya.

Mək tə bə qə dər  tə lim və  tər bi yə ix ti sa sı üzrə
üçüncü kurs da təh sil alan  La lə İs  ma  yı  lo va  As ta ra -
dan dır. Kövrək sev gi şe ir lə ri ilə yad da qa lır: 

Hər şeydən bezəndə sənə dönərəm,
Üşüyər baxışın buz heykəlimdə.
Təkliyi yaşat mənə, qoy sənsiz qalım,
Bircə xatirələri alma əlimdən.

La lə nin Lən kə ran Dövlət Uni ver si te tin də oxu -
yan qar da şı  A mid İs ma yı lov  i sə gözəl es se lər və
mən sur şe ir lər ya zır. Ami din po e tik düşüncə lə ri
ya şın dan böyük görünür. Bu düşüncə lər hə yat dan
gə lir:  “Hə yat, bi lir sən, mə nə nə de di? Bi ri ni qəl -
bən se vən də ona ni yə hə ya tım de yir sən, onun qo -
lu na qı lınc olur san? Sən elə bi lir sən, hə yat gördüklə -
rin dir? Əs lin də, hə yat gördüklə rin də gər mə dik lə -
rin dir. Mən sə ni qo lum da tu ta nam. Sən isə sa də cə
mə ni kim də sə görürsən. Diq qət lə bax, hə ya tın sə -
ni qo lun da tu tan dır sa, o da mə nəm. Bu sözlə ri
yar ya rım çıq an la yan dan son ra ar xa ya bax dım.
Çox lu qı rıq- qı rıq qəlb gördüm. Bir qı rıl mış qəl bi -
mə görə on lar ca qı rıq qəlb ya rat dı ğı mı, al dı ğı mı
gördüm. Özümə tə kəbb ürlü hal da de yir dim: Nə
et mi şəm? Bil mə dən qır mı şam qəlb lə ri. Sözlə rim
ilə özümə bə ra ət qa zan dı rır dım. Bu, bi lir sən, nə -
yə bən zə yir di? Hə ki min, ölə cə yi ni bil di yi xəs tə si -
nə ya şa ya ca ğı nı və tam sağ lam ol du ğu nu söylə -
mə si nə. Ba ğış la, be lə de mə yi ba car mı ram. Et dik -
lə ri min ya nın da cı lız bir uşaq ki mi görünür sözlə -
rim”. 

Ami din li ri ka sı na ra hat bir qəl bin po e tik ha -
ra yı dır. Amid İs ma yı lo vun es se lə ri və şe ir lə ri
dünya, in san, sev gi, eti bar, xə ya nət və sa ir bu tip li
bə şə ri mövzu lar üzə rin də qu rul muş dur. Ami din
qəh rə ma nı re al ya şan tı la rı nın ağ rı la rı nı çə kir, eti -
raz edir, üsyan qal dı rır. Ol duq ca sa də şə kil də ifa -
də olu nan fi kir lər oxu cu nu ağu şu na ala bi lir və
düşündürür: Dam la lar tor pa ğa can at ma ğa tə lə -
sir, mə sa fə lər qı sa lıq la rı na qur ban ge dir, sə sim
da nış ma dan eşi di lir. Bun lar la bir yer də mən və fi -
kir baş- ba şa yıq. Sözlə rin oke an ya ra dır ya lan lar la
şərt lə şir. .. Bax, mən qə ləm lə si lah lan mı şam, qal -
xa nım yox dur. Çiy nim də ki mə lək lər iba dət də di,
bu na görə şey ta ni hiss lər mə nə göz gəz di rir,  kəş -
fiy yat da dır. Gözlər bağ la nır, tə lə lə ri du yu ram, duy -
duq la rım xə yal olur, duy ma dıq la rım güna hın ad -
dım la rı. Re al lıq da xoş bəxt lik ol ma sa da, ki tab xa -
na lar xoş bəxt lik he ka yə lə ri ilə do lu dur. Rəng lər
ac dır, on la rın ac lı ğı nı do yur dur əla və rəng ça lar -
la rı. Aya ğım ye ri yox, yer ağa ğı mı tu tur. Səs yox -
dur, ha mı su sur, ya lan da nı şan lar da nı şır: “Sus! -
”İlk an da elə görünür ki, cümlə lə rin ara sın da
möhkəm ra bi tə yox dur, əs lin də, be lə de yil. Bütün
mət nin yükünü ilk cümlə çə kir:  “Bİ ZİM HƏ Qİ QƏ -
Tİ MİZ YA LAN DI, YA LA NI MIZ SA HƏ Qİ QƏT” . İlk
cümlə mət nin bə ləd çi si dir. Mət nə ha ra dan baş vu -
rur san, gə lib il kin cümlə də ki fik rin özülünə çı xır -
san. Bu da bir üslub dur, is te dad lı bir tə lə bə nin
düşünüb ara ya -ər sə yə gə tir di yi üslub! Fik rin bu
şə kil də ifa də si nin ədə bi mühit də ne cə qar şı lan -
ma sı oxu cu sə viy yə sin dən ası lı dır. Amid İs ma yı -
lo vun ab strak tiz mi re al lı ğa söykə nir, yə ni kökünü
re al olay lar dan, baş ver miş hə yat ha di sə lə rin dən
alır.  Be lə po e tik ax ta rış lar bir qə ləm ada mı ki mi
Ami din gə lə cə yi nə ümid lə bax ma ğa im kan ve rir. 

Nər min Ba ba ye va 30 iyul 1996-cı il də cə nub
bölgə si nin tə bii dend ra ri si sa yı lan Lən kə ran da
ana dan olub. Hə zi As la nov adı na 3 say lı tam or ta
mək tə bi bi ti rib. Nər mi nin təm sil et di yi ai lə zi ya lı
ai lə si sa yı lır. O, AD PU Cə li la bad fi li a lın da  ib ti dai
si nif müəl lim li yi ix ti sa sı üzrə dördüncü kurs da
təh sil alır. Es se va ri he ka yə lər ya zır. Mə ni bu ya zı -
lar da kı ya ra dı cı lıq eh ti ra sı özünə çək di. Düzdür,
Nər mi nin ya zı la rı hə lə kəm- kə sir dən xa li de yil,
la kin bu ra da kı qəh rə man la rın həs sas lı ğı mə ni hey -
ran et di. Əs lin də, bu ya zı la rın ədə bi qəh rə ma nı
Nər min özüdür. Yüksək ix ti sas lı bir mütə xəs sis
ki mi təh sil alan tə lə bə qı zın po e tik duy ğu la rı hey -
rə ta miz dir. Nər min onu na ra hat edən mövzu la ra
baş vu rur və düşüncə lə ri ni po e tik ye ku na çək mə -
yi ba ca rır. Onun es se lə rin dən bi ri be lə ad la nır: -
“İn cə ruh lu qəh rə man lar”. Es se də söhbət müxtə -
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Rafət ARİFOĞLU

QAYIT, UNUTMAĞI  ÖYRƏT MƏNƏ

Gülüm, sənə bağlıyam ürəkdən,
Kölgəm qədər yaxınsan mənə sən.
Yuxuma gəlirsən hər gün yenə sən,
Qayıt, unutmağı öyrət mənə!

Sənsiz yaşamaq zülümdür, zülüm,
Sənsiz quruyub dənizim, gölüm.
Necə öyrətdinsə sevməyi, gülüm?!
Qayıt, unutmağı öyrət mənə!

Gözlərim səni axtarır hər an, 
Sən isə qəlbimi edirsən viran.
Qayıt, ay Rafəti yaralı qoyan,
Qayıt, unutmağı öyrət mənə!

Bəhruz BABAŞOV

GÖRƏSƏN, DÜNYAYA NİYƏ GƏLMİŞƏM?
(Bir mahnının təsiri ilə)

Çox çalışdım dərddən uzaq olum mən,
Qəmlə yoğrulmuşam sanki əzəldən.
Başımın üstündə gəzir duman, çən,
Görəsən, dünyaya niyə gəlmişəm?!

Allahım, nədəndir bu qəm, əziyyət –
Bu alın yazımdır, yoxsa bir adət?
Min ildir imtahan verir bəşəriyyət,
Görəsən, dünyaya niyə gəlmişəm?!

Kimisi yaşayır öz kamalıyla,
Kimisi fəxr edir gül camalıyla.
Kimisi ad qazanır xoş amalıyla,
Görəsən, dünyaya niyə gəlmişəm?!

Yaranışdan əsla şikayətim yox,
Amma yaşayışdan narazıyam çox.
Nə acın gün görür, nə də qəlbitox,
Görəsən, dünyaya niyə gəlmişəm?!

Ey uca Allahım, göstər öz üzünü,
Yaxşıya, yamana söylə sözünü.
Bilmək istəyirəm sözün düzünü,
Görəsən, dünyaya niyə gəlmişəm?!

Günəş İBRAHİMOVA

İSTƏK

Bulud olub küləklərin nəfəsiylə
bu dünyanın başına
dönüb-dönüb dolanmağı istəmirəm.
Yağış olub damla-damla yağmağı,
torpağa sovrulmağı,
bir hissəmi yer altına,
bir hissəmi göy üzünə yollamağı istəmirəm.
İstəmirəm dünya olum,
dərdləri içimə atıb
haqsızlığa göz yumum.
Nə gündüzlər parlaq günəş olum,
nə gecələr buludlu ay,
nə də göy üzündə yanıb-sönən ulduz olum,
gülə-çiçəyə dönüm...
Nə də ki istəmirəm əbədi həyat qazanım.
Ölüm haqdır,
haqq olsa da, ölümü istəmirəm.
Bu sadə həyatımı,
məni yaşadan ümidlərimi,
arzularımı, diləklərimi
heç nəyə dəyişmərəm.
Əlim çatmayan istəklərim
qızıla dönsə belə,
ardınca getmərəm.
Qayıdaram bütün xəyallarımdan özümə,
özüm olaram.

Hamar DADAŞZADƏ

YOL

Gedirəm, tək-tənha çıxıb gedirəm,
Yolum tükənmir, bilmirəm nədən.
Gedirəm, gedirəm, hey gedirəm mən
Gedirəm dayanmadan,
gedirəm dönmədən.
Bu yolun əvvəli nə, axırı nə?
Keçilən yolların kim çıxıb axırına?
Bu yol haqqın yoludur,
doğulduğum gündən
ölümə gedən bir yoldur.
Bizə büdrəməyi öyrədən,
bizə dirçəlməyi öyrədən,
bizə yaşamağı öyrədən bir yoldur.
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Baş lı ca məq səd ya ra dı cı gənc lə rin aş kar lan -
ma sı və on la rın bu fə a liy yə ti nin in ki şaf et di ril mə -
si ilə bağ lı dır. Təh sil müəs si sə lə rin də, o cümlə dən
ali mək təb lər də xey li is te dad lı gənc oxu yur. On la -
rın ya ra dı cı lıq qa bi liy yət lə ri nin in ki şaf et di ril mə -
si ay rı -ay rı fən lə ri təd ris edən müəl lim lə rin üzə -
ri nə mühüm və zi fə lər qo yur. Təq dim olu nan nümu -
nə lər bir da ha təs diq edir ki, gə lə cə yin şa ir, ya zı çı,
rəs sam və alim lə ri ali mək təb par ta la rı ar xa sın da
se vib- seç dik lə ri ix ti sas la ra yi yə lən mək lə ya na şı,
öz ya ra dı cı lıq qa bi liy yət lə ri ni də in ki şaf et di rir,
al dıq la rı təh sil lə el mi- bə dii ya ra dı cı lı ğı nı mə ha -
rət lə əla qə lən di rə bi lir lər. 

Bilal ALARLI,
ADPU Cəlilabad filialının müəllimi,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

HƏRƏDƏN BİR YAZI

Səfail AQİLOĞLU

ALLAH

Mən külə dönmüşəm, külüm kül deyil.
Bağçamda bitən hər tikan gül deyil,
İndi yaşadığım günüm gün deyil,
Sən mənim bəxtimə nə yazdın, Allah?

Apardı xəzanla, apardı məni,
Külək yaman əsdi, qopardı məni…
Şairlər bir ömür yazardı məni,
Sən mənim bəxtimə nə yazdın, Allah?

Başıma dolanır hər fikrim, sözüm.
Qalmayıb taqətim, tükənib dözüm.
İndi yüksəklikdən qamaşır gözüm.
Sən mənim bəxtimə nə yazdın, Allah?

Rüfət SABİRLİ

SƏN MƏNİ UNUDA BİLMƏYƏCƏKSƏN

Bu tənha gecənin qaranlığında
Könlünü ovuda bilməyəcəksən.
Ötəcək fəsillər, keçəcək aylar,
Sən məni unuda bilməyəcəksən.

Qəlbini peşmanlıq saracaq, inan,
Həsrət dörd yanını alacaq, inan!
Gözlərin yollarda qalacaq, inan,
Sən məni unuda bilməyəcəksən.

Heç yerdə gətirmə bu eşqi dilə,
İstəməm başqası halına gülə.
Yalandan “unutdum” desən də belə,
Sən məni unuda bilməyəcəksən.

Əsla saxlamazlar çıxıb gedəni,
Qəfil ayrılığa kim çəkdi səni?
Gizli gəzəcəksən hər yerdə məni,
Sən məni unuda bilməyəcəksən.

Sənəm ŞAHMƏMMƏDLİ

DÜNYAYA SIĞMAYAN 
BİR QIZ AĞLADI

Dost-tanış sevindi nişan günündə,
Nişan gələn gözəl qəmə sarıldı.
Ağladı, ağladı, doyunca ağladı, 
Ürəyi titrədi, qəlbi qırıldı.

Dörd divar şahidi oldu bu dərdin,
Bir qızın arzusu gözündə qaldı.
Dünyaya sığmayan bir qız ağladı,
Xəyalları çölün düzündə qaldı.

Bu qızın ömrünü sən yelə verdin,
İnanmadı, əli üzündə qaldı.
Həyata küsdürdün yalanlarınla, 
Göz yaşları dondu, gözündə qaldı.

Gecələr içində ağladı bu qız,
Elə bil dünyadan köç edib getdi.
Yaşadı ölütək, diri olsa da, 
Özünü kədərə, qəmə öyrətdi.

Ürək boşalmadı, dərd azalmadı,
Doyunca ağladı, bir qız ağladı.
Sənli xəyallara sarılıb qaldı,
Çəkilib bir küncə, yalqız ağladı.
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ikən hər şeyi qırır, sındırır. Onu itiləyərdisə, onu
tutacaq qol yox idi hələ. Ona görə hələ mən küt
qılıncam, hər şeyi qırıb sındırıram. Mənə “dur”
deyəcək insanın qolunu axtarıram. Məni tapan o
dəmirçi – həyat, məni əritmək üçün istifədə etdiyi
vasitə isə – sevgi idi. Həyat, niyə sən məni qolunda
saxlamırsan, məni özgə qolda saxlayırsan?

Niyə yaraşdırmırsan öz qolunda tutmağa? Əgər
yaraşdırmırsansa, onda sən pis dəmirçi, pis ustasan.
Elə deyil? Həyat, bilirsən, mənə nə dedi? Birini
qəlbən sevəndə ona niyə “həyatım” deyirsən, onun
qoluna qılınc olursan? Sən elə bilirsən, həyat
gördüklərindir? Əslində həyat gördüklərində
gərmədiklərindir. Mən səni qolumda tutanam. Sən
isə sadəcə məni kimdəsə görürsən. Diqqətlə bax,
həyatın səni qolunda tutandırsa, o da mənəm. Bu
sözləri yaryarımçıq anlayandan sonra arxaya
baxdım. Çoxlu qırıq-qırıq qəlblər gördüm. Bir
qırılmış qəlbimə görə onlarca qırıq qəlb yaratdığımı,
aldığımı gördüm. Özümə təkəbbürlü halda deyirdim:
Nə etmişəm? Bilmədən qırmışam qəlbləri. Sözlərim
ilə özümə bəraət qazandırırdım. Bu, bilirsən, nəyə
bənzəyirdi? Həkimin öləcəyini bildiyi xəstəsinə
yaşayacağını və tam sağlam olduğunu söyləməsinə.
Bağışla, belə deməyi bacarmıram. Etdiklərimin
yanında cılız bir uşaq kimi görünür sözlərim.

Hər qəlbdə bir qəlb var. Mən çoxlarının qəlbində
o qəlb olmağı bacarmışam və bacarıram. Amma
gözəl bir qəlb var, o qəlbdə bir tullantı parçası
olmağı bacarmadım. Budur insanların sevgi
qarşısında acizliyi…

Nərmin BABAYEVA

YAŞAYAN ÖLÜLƏR

Ölmək nədir? Sadəcə ruhun cismi tərk etməsimi
və ya mücərrəd dünyadan həqiqət dünyasına keçid-
mi? Bəs yaşamaq nədir? Nəfəs almaqmı, yaxud
bizə bəxş edilənlərdən həzz almaqmı? Biz insanlar
əsrlərlə yaşamaq uğrunda mübarizə apardıq. Vur-
duq, vurulduq, yandıq, yandırdıq, dağıtdıq, yenidən
bərpa etdik, nələrisə – yaratdığımızı, yaşatdığımızı
və ən əsası da yaşadığımızı zənn etdik. Biz insanlar
daima ölümdən qaçdıq, ondan qorunmağa çalışdıq,
qorxduq, lakin biz bir şeyi unutduq. Bir insan
həyatda sadəcə bir dəfə deyil, min dəfə, bəlkə də,
milyon dəfə ölür. Biz insanlar dərk edə bilmədik
ki, yaşam adlandırdığımız yalan bizim həqiqi
ölümümüzdür. Biz insanlar dərk edə bilmədik ki,

insan yaşadıqca hər gün ölümü dadır. Bir insan
böyüdükcə ölür. Ən əvvəl uşaqlığımızı içimizdə
öldürürlər, daha sonra məsumluğumuzu, sonra
hisslərimizi, sonra xəyallarımızı, arzularımızı,
sevgimizi, istəklərimizi, güvənimizi, zamanla
qorxularımızı, bizi biz edən hər şeyimizi bir-bir
öldürürlər.

Bir insanın hər dəfə puç olmuş xəyalı, itirdiyi
yaxını, ayrıldığı dostu və sair onun ölümüdür. Əgər
bir uşaq uşaq evinin pəncərəsindən anasının
gəlməyəcəyini bilə-bilə gözləyirsə, demək, artıq o
bir dəfə ölübdür. Bir ana qocalar evində övladının
onu xilas etməyini gözləyirsə, demək, o da ölübdür.
Bir ata övladının ehtiyaclarını ödəyə bilmirsə, o
da ölübdür. Bir övlad çarəsiz valideynlərinə kömək
edə bilmirsə, o da ölübdür. Bir valideyn övladının
xoşbətliyini görə bilmirsə, o da ölübdür. Bir aşiq
məşuquna qovuşa bilmirsə, o da ölübdür. Bir gənc
xəyallarını gerçəkləşdirə bilməyibsə, o da ölübdür.
Kasıblar varlılar tərəfindən əzilirsə, onlar da ölürlər.
Bir xanım şiddətə məruz qalırsa, o da ölür. Bir
sözlə, biz insanlar etdiyimiz hər səhvdə ölürük,
lakin biz hələ də dərk etmirik, bəlkə də, dərk
etmək istəmirik.

Bir məzluma zülm edilirsə və biz susuruqsa,
demək, artıq biz çoxdan ölmüşük. Biz insanlar
daim ölümdən qorxduq, lakin bizim ən böyük
bədbəxtliyimiz odur ki, hər gün öldüyümüzün
fərqində belə deyilik. Biz insanlar çox uzun zaman
əvvəl ölmüşük, cünki yaşadığımız müddətcə itirdiy-
imiz hər şey, əzab çəkdiyimiz hər an bizim
ölümümüzdür. Dünyada minlərlə insan cismən
vəfat edirsə, milyonlarla insan da ruhən vəfat edir.

Başımız sağ olsun, İNSANLAR...
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Milana CANIZADƏ

ANANIN

Bu dünyanın özü boyda dərd çəkər,
Dərdlərimiz çiyin əyər, bel bükər.
Anasız gözümə duman, çən çökər,
Yaşadar sevgisi bizi ananın.

Həyatın hər üzü ona yaz olar,
Çəkər fikrimizi, fikri az olar.
Möcüzə axtarmağa nə ehtiyac var?
Vallah, möcüzədi özü ananın.

Anam var, xoşbəxtəm, anladım sonda,
Həyatın mənası ondadır, onda.
Üstümüzdən əskik olmaz bir an da,
Nəzər duasıdır gözü ananın.

Lalə İSMAYILOVA

XATİRƏLƏR

Getmək istəyirəm uzaqlara mən,
Orda bulud kimi boşalım, dolum.
Sakit bir yerdə sadə bir həyat
Yaşayım sakitcə, tək-tənha qalım.

Bəlkə də, deyirsən, dəli olmuşam,
Narahatsan, görən, mənə nə olub?!
Susqun baxışlarda itib gedərsən,
Gedərsən, bilməzsən yenə nə olub?!

Hər şeydən bezəndə sənə dönərəm,
Üşüyər baxışın buz heykəlimdə.
Təkliyi yaşat mənə, qoy sənsiz qalım,
Bircə xatirələri alma əlimdən.

Allahşükür ALAŞARLI

QƏZƏL

Ürəyim coşdu, daha  huri mələk axtarır o,
Bir həvəs istəməyir, arxa, kömək axtarır o.

Car çəkir durmadan hey, doğru yolu tapmaq üçün,
Bu səbəb hər işini xeyrə gərək axtarır o.

O nə çox süniləşən saxta yaşam ünvanıdır,
Nə də ki, bir yuxutək arzu, dilək axtarır o.

Dünyanı görməyinə etsə ümid, göz tapılar,
Dövranın seyri üçün amma bəbək axtarır o.

Gəl qoşul bu ürəyin sözlərinə, Allahşükür,
Demə ki, boşdu ürək, hiylə, kələk axtarır o.

Amid İSMAYILOV

DƏYƏR

Bu yazımı həyatını “kaş ki”lərə və “bəlkə”lərə
bürümüşlərə həsr edirəm.

Eh dünya! Neçə-neçə sirlərə qucaq açmısan,
ananın körpəsinə vurulduğu kimi buraxmırsan
sən də bu sirləri, açmırsan.

Həmişə axtarırdım, bəşəriyyət səni min illərcə
araşdırıb, amma sirlərin, müəmman bitməyib.
Dünya, sən öyrənildikcə öyrənilənsən, bütün
sirlərinin bitməsi isə sənin məhvindi. Bir sualım
var. Dəyər haqqında… Səncə, birini sevəndə onun
uğrunda ölümə getməyə hazır olursan. Görəsən,
dəyər? Bilirsən məni bir fikir maraqlandırır:
“Dəyərsizliyə verilən dəyər və ya dəyərə verilən
dəyərsizlik”. Burdakı “Dəyər” sözünə dəyər verməyə
dəyər! Hər iki kəlmədə dəyər var, deməli, dəyər.

Birini dəyərsiz sayırdım, sonda fikrimdən
daşındım. Allah dəyərsiz bir şey yaradarmı? Sevgi
alınmayanda, alınmır, hətta illərcə sevdiyin olsun.
Onda pis oluruq, içimiz qana qərq olur. Elə qan
ağrısıdır ki, gerçək ağrıya həsrət aparırsan. Heç
nə yemirsən, hər şeydən əlini üzürsən. Belə demək
olar ki, mənən ölürsən. Hər ölümdə bir yaradılış,
bir diriliş var. Biz nəyə görə o dirilişi görmürük,
hə? Həyatın həyatını o insana qədər yazdığını
düşünürsən. Mən də elə düşünürəm. Amma həyat
o insana qədər həyatımı yazıb və mürəkkəbinin
qurtardığını bəhanə edib, həyatımı yarımçıq
saxlayıbsa?.. Mən öz qələmimlə onun ardını yazmağa
başladım. Həyatımı özüm yazıram indi. Həyat indi
mənə tabedi, mən həyata yox. Bayaq dediyim kimi,
hər ölümdə bir diriliş, bir yaradılış var. Mən o
diriliş, o yaradılışam. İçimdə hər şey var: nifrət,
mərhəmət, sevgi, zülm. Mən həyatam. Mən küt bir
dəmir idim. Bir dəmirçi məni pasla çirkaba bulanmış
bir vəziyyətdə tapdı. Mənə istilik verdi. Məni əritdi,
sonra məni soyutdu. Məni qəlibə tökdü, mən
bərkidim. Sonra məndən qılınc düzəltdi, amma
itiləmədi, tezdi, dedi. Çünki bu qılınc küt halda
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Bunun əlindən qapı-pəncərəni də aça bilmirəm!
Deyəsən, axı Elza düz deyir ki, ondan uzaq olum!
Onun kimiləri çox evlərə nəfs salır, üzə gülüb
ayağının altını qazıyır, “yıxılanlar”ı isə
baltalayırlar?! Yaxşı, İbarə, səni də mən müşahidə
edib öyrənəcəm, görüm, sənin kimi “personaj”a
hansı əsərdə rast gəlmişəm?!”

Meltem sözünün üstündə durdu – əvvəllər
çöl qapısının arxasından, binanın dəhlizlərindən,
eləcə də, həyətdən gələn səslərə, söhbətlərə,
qeybətlərə fikir vermirdisə, sonradan diqqət
kəsildi... Hər dəfə eşitdiklərini analiz edib,
özlüyündə nəticə çıxartmağa başladı...

* * *

Şənbə və bazar, istirahət günləri olduğundan,
Səlimlə Meltem səhər yuxudan gec oyanmağa
alışmışdılar... Şənbə günlərinin birində Səlim işə
gedəcəyini, hesabat ayı olduğundan, sənədləri
tez qaydaya salmaq istədiyini deyib evdən çıxmaq
üçün hazırlaşdı...

Ayağını çölə atanda, onun ayaqqabısının
altında qoz-fındıq qabıqları şaqqıltı ilə qırıldı...
Səlim bir az hirsləndi:

– Bunları kim töküb bura? – dedi və deyinə-
deyinə pillələri düşdü...

Meltem, bununla ikinci dəfə idi ki, qapılarından
günəbaxan, qoz-fındıq qabıqları təmizləməli olur-
du. O, İbarənin hiyləsini yaxşı başa düşmüşdü:
onu özündən çıxartmaq, diqqəti özünə çəkmək
üçün, məkrli qonşu onların qapısına zibil atmaq-
dan həzz alırdı. Meltem susmağı üstün tutmuşdu:
“Nadanlara baş qoşmaq mənim işim deyil!” –
düşünərək, ona pislik edənləri Allaha tapşırmaqla
kifayətlənirdi...

Səlimi işə yola salandan sonra  Meltem təzədən
yatmaq istədi, lakin uzanıb gözlərini yumanda,
heç cür yuxuya getmədi, axırda durub ev işlərini
görməyə başladı...

Dəhlizdən eşidilən kişi, qadın səsləri, bərk-
bərk döyülən hansısa qapının taqqıltısı Meltemi
işindən ayırdı. O, yaş əllərini balaca dəsmalla
qurulaya-qurulaya, çöl qapısına tərəf getdi, səsləri
ayırd etməyə çalışdı; İbarəni danışığından tanıdı...
Bir qədər keçəndən sonra, o biri qonşunun qapısı
açıldı, qadın səsi gələnin kim olduğunu soruşanda,
kişi səsi:

– Sahə müvəkkilidir, sizdən şikayət edən var!
– deyərək, niyə qapını gec açdığını soruşdu.

– Namaz üstəydim, ibadət edirdim, – qonşu
qadının sakit cavabı eşidildi. 

Birdən qadın özündən çıxıb İbarənin üstünə
qışqırmağa, dayanmadan şikayət etməyə başladı:

– ...A...a...azz! İndi də “suka”lığa başlamısan,
məni “polis”lə qorxudursan? (Sahə müvəkkilinə
müraciətlə) Qardaş bilirsiz bu nədi...i...irr?! Nə
qədər evlər yıxıb, ara vurub, qan çıxardı...ı...lbb?!
Onun üzünə bir baxın da...a...a...! Necə də irişə-
irişə məni əsəbiləşdirən sözlər deyir!.. Sizcə,
mənim kimi boşanmış, tək yaşamağa məcbur
olmuş qadınları hər cür təhqir etmək ola...a...a...r,
ancaq, əri-uşağı olub min cür oyunlardan çıxan,
şər yaxan arvadlara “gözün üstə qaşın var” da
demək olma...a...z?!

Deyəsən, sahə müvəkkili işin nə yerdə
olduğunu anlamışdı: “Oğru elə çığırdı ki, doğrunun
bağrı yarıldı” məsəlinin əyani şəkildə özünü
doğrultması idi bu!.. qadını tək görüb, işığından
özlərinə “levıy” işıq çəkən İbarəgil onun şikayət
edəcəyini qulaqardına vurmuşdular, hələ üstəlik,
onu təhqir edərək “fahişə” adlandırmışdılar!
Qadın bu təhqiri uda bilməyib, hər dəfə onları
görəndə söyüb ürəyini boşaldırdı; şikayət etməyə
isə qorxurdu, çünki şər dünyasında yaşadığını
çox gözəl dərk edirdi...

Dava-dalaşın sonu tənha qadının “xeyir”inə
bitdi... Sahə müvəkkili ona:

– Siz səbrli olun da, onun səviyyəsinə enməyin
də...ə...ə! Biz elələrini çox görmüşük!..  Mən
tələsirəm, işim var... Sakitlik yaradın, bir də səsiniz
eşidilməsin! – deyib, İbarəni pərt vəziyyətdə
qoyub getdi...

...Meltem, mətbəxə gedə-gedə, əlini göyə tutub
dedi: “Allah, sən bizi təhqirdən, şərdən uzaq elə,
qoru! İbarənin çox sifətləri üzə çıxacaq belə getsə...
Yaxşısı budur, mən ona heç “salam” da ver məyim,
yanından “Bismillah!” deyib keçim hər dəfə!..”

Səhər işə gələndə, Meltem kitabxananı “bar-
dak”xana vəziyyətində gördü; stolların üstü kitab
bağlamaları ilə örtülmüş, iri qəzet tikililəri,
müxtəlif jurnallar döşəməyə səpələnmişdi...
Kitabxanada yad qadınlar var idi. Onlar yaxınlıqda
yerləşən digər kitabxananın işçiləri idilər. Meltemin
təəccübdən bərələn gözlərini görən Elza ona
vəziyyəti başa saldı:

– Bunların yerini alıblar... Onlar, müvəqqəti
olaraq, kitabları bura yığıblar, sonra Mərkəzi
Kitabxanaya göndəriləcək... Biz onlara kömək
etməliyik...

№07 (578) iyul 2017 I 83

Kitabxanada – iş yerində Meltem naharını
qonşusu, həm də iş yoldaşı olan Elza ilə birlikdə
edirdi. Həmişəki kimi, bu gün də Meltem yeməyini
asta-asta, tələsmədən, Elza isə tez-tez, tikələri
çeynəmədən yeyirdi.  Meltemdən yaşca böyük
olan Elza teleserialların fanatı idi; fasilə vaxtı
qurtarana qədər, türk kanalından yayımlanan
növbəti seriala baxmaqdan ötəri, hər dəfə çörəyini
tez yeyib qurtarırdı. O, seriallardan birini belə
ötürmək istəmirdi, ona görə də, özünə televizoru
göstərən təzə mobil telefon almışdı...

Meltemin isə televizorla arası yox idi. O, sakit
bir guşəyə çəkilib, sevdiyi kitabları mütaliə etməyi
xoşlayırdı... Bu günün nahar saatları həmişəkindən
fərqli keçdi, belə ki, Elzanın baxdığı serialı
göstərmədilər, Meltem də ona görə kitab oxuya
bilmədi. “Vaxtı öldürmək üçün”, onlar söhbət
etdilər. Söz hər ikisinin qonşusu olan İbarədən
düşdü. Onun necə adam olduğunu Elza Meltemə
başa saldı, çünki Meltem ailəlikcə İbarənin qapıbir
qonşuluğuna bir il idi ki köçmüşdü... Elza, qonşu
binada yaşasa da, hər şeydən xəbər tuturdu, belə
ki, onların məhəlləsi eyni sayılırdı...

* * *

Meltemin həyat yoldaşı Səlim hündürboy,
sarışın, xoşxasiyyətli kişi idi... O, müdir işləsə də,

sadəliyi, insanlarla qaynayıb-qarışmağı, zarafatcıl
olmağı ilə çox həmkarlarından fərqlənirdi, həm
də, romantik təbiətli, istedadlı insan idi; oçerklər,
kiçik hekayələr, məqalələr də yazırdı... Meltemlə,
onun nikah yaşına iki il qalanda, ailə həyatı
qurmuşdu: gözəlliyindən daha çox, qızın
xəyalpərvər görünüşü, ciddi xasiyyəti onun xoşuna
gəlmişdi... Səlim pul “gücü”nə Meltemin sənədini
“düzəltdirib”, onu düz iki yaş “böyütmüş” və
evlənmişdi... Beş il evli olmalarına baxmayaraq,
onların hələ də övladları yox idi. Meltemin işləmək
istəyinə qarşı o, etiraz etmədi; onun ali təhsili
olmasa da, tanışları vasitəsilə kitabxanaların
birində işə düzəltdirdi...

* * *

Axşam yeməyindən sonra Səlim kompüterdə
öz işini görməyə başladı... Meltem qabları yuyan-
dan sonra dibçək güllərini sulamaq üçün
aynabənddəki pəncərəni açdı... Çölün yaz nəfəsli
havası içəri doldu... Meltem başını çölə
çıxartmağına peşman oldu; qonşu pəncərədən
baxan İbarə onu görüb:

– Qonşu, axşamın xeyir, nətərsən?  – soruşaraq,
onunla danışmağa can atdı...

Meltem “salam”ı alıb, heç nə demədən içəri
keçdi: “Zalımın qızı, elə bil, pəncərədə “bitib”.
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Qapıdan çıxan zaman Meltemin halı yenə
pisləşdi. Səlim pencəyini geyinə-geyinə, yan otaq-
dan çıxdı, onun vəziyyətini görüb, qayğıkeş səslə:

– Bəlkə, sən bu gün işə getməyəsən? Mən
zəng edib müdiriniz Xavər xanıma deyərəm ki,
bu gününü üzrlü saysın... Danışdıq, hə...əə?

Meltem etiraz etmədi, amma Səlimin həkim
çağırmaq, onu müayinədən keçirtmək istəyinə
qarşı çıxdı, çünki, iynə-dərmandan yaman qorx-
urdu... Belə olan təqdirdə, Səlim ona məsləhət
verdi:

– Tez-tez isti çay içərsən, ürək bulanması
keçməsə, qatıq içərsən, belinə isti şal bağla, ev
işlərini görmə, dincəl! Mən də çalışacam ki, işdən
tez qayıdım, sənə zəng edərəm tez-tez, telefonunu
söndürmə!

* * * 

Bütün günü evdə tək qalmağa məcbur olan
Melteme toxtaqlıq verən Səlimin zəngləri idi.
Belə anlarda o, hiss edirdi ki, insan insanın
qayğısına qalanda necə də  xoş olurmuş!..

Səlim, özü dediyi kimi, işdən bir saat tez
qayıtdı, Melteme baxanda sakitləşdi, hər şeyin
qaydasında olduğunu duydu. Meltem isə Səlimin
sözlü adam olduğunu hiss etdi, lakin, ondan heç
nə soruşmadı. Ümumiyyətlə, hər şeyə maraq
göstərmək, marağını aşkar bildirmək onun
xarakterində deyildi!..

Həqiqətən, Səlim, Melteme nə isə demək
üçün, lazım olan məqamı gözləyirdi. Həmin
məqam, axşam yeməyindən sonra, televizorda
aktual mövzulardan bəhs edən verilişə baxdıqları
zaman çatdı: Səlim üzünə ciddi ifadə verib, sakit
səslə:

– Səndən şikayət etmək üçün bu gün ofisimə
bir nəfər gəlmişdi, – dedi.

Meltem elə bil diksindi, gözünü ekrandan
çəkdi, küt baxışlarla Səlimə baxdı və xeyli sus-
duqdan sonra şok vəziyyətdə soruşdu:

– Kim idi? Nəyimdən, hansı hərəkətimdən
şikayət edib?!

Səlim Meltemin qorxduğunu görüb, bir az
həyəcanlandı, tez mimikasını dəyişib güldü:

– Qonşunun yoldaşı, “lapux”a oxşayan Nurlan
iş yerimə gəlib, qəfildən ofisimə girib salamsız-
kəlamsız, hirsli halda:

– Sənin çox mərifətsiz, mədəniyyətsiz arvadın
var, – deyəndə, mən cin atına mindim, tez ayağa
durdum:

– Danışığınıza fikir verin! Bu saat niyə
gəldiyinizi deməsəz, sizi qovdurmalı olacam! –
deyə-deyə, onun üstünə getdim: həmişə xoş
sifətimi görmüş qonşu, sanki qorxan kimi oldu,
yumşaldı, mülayim səslə danışmağa başladı:

– Ay qonşu, belə olmaz axı, yaxşı deyil!
Qonşuluqda gərək hamı bir-birini saysın, müdafiə
etsin! Sənin Meltem xanımın mənim arvadım
İbarənin yanından elə yekəxana ötüb keçib ki,
daha Allahın “salam”ını da vermir! İbarə də
bundan pis olub, necə hirslənibsə, başından
ağrıları tutub, təzyiqi qalxıb. Məcbur olub həkim
çağırtdırdıq. İndi xəstəxanadadır, qanında şəkəri
də çox çıxıb!..

Səlim, danışa-danışa, xanımının reaksiyasını
yoxlayırdı: Meltemin dodaqları əvvəlcə büzüldü,
sonra yanlara dartıldı; üzünə təbəssüm qondu,
təbəssüm gülüşə, gülüşü isə tədricən artan,
arasıkəsilməyən qəhqəhəyə çevrildi...

Qəhqəhəsini heç cür dayandıra bilməyən,
gözləri yaşaran Meltem oturduğu kreslodan durub
yan otağa keçdi, əlində çantası geri qayıtdı və
Səlimin yanında – divanda əyləşdi. 

O, çantasından balaca dəftərçə çıxardıb açdı,
gözlərini silə-silə dedi:

– Elə bilirsən, tək sən bacarırsan yazmağı?
Mən də, şair demış: “hərdən uydururam yeri
gələndə!” Qulaq as, gör nə yazmışam: “Elə adam
tapılmaz ki, ona bu suallardan, ən azı, iki ya
üçünü verməsinlər: “Hara gedirsən?” və ya
“Hardan gəlirsən?”, “İşləyirsən?”, “Harada
işləyirsən?”, “Nə qədər maaş alırsan?”, “Evin
varmı?”, “Ailəlisən?”, “Neçə uşağın var?” və s. və
ilaxır... Bu cür sualları verənlərin çoxu işi-gücü
onun-bunun şəxsi həyatını “öyrənməklə”,
“araşdırmaqla” məşğul olan, mənfi enerjiləri ilə
yaxşıların rahat yaşayışına mane olan tiplərdir;
fərqi yoxdur – bu, qadındır, ya da ki, kişi! İbarə
də belə tiplərdən biridir! Bu, yeni ƏSR-in yeni
TİPAJIDIR!!!”

Səlim Meltemə maraqla qulaq asırdı. Birdən
o, yoldaşının çiyinlərini qucaqladı, əyilib alnından
öpərək, duyğulanmış halda:

– Sən mənim balaca, müdrik qadınımsan! –
dedi... 
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Meltem başa düşmədi:
– Yer almaq nədir? Məgər kitabxana ticarət

obyektidir ki, alınsın? – deyə, iradını bildirdi...
Bağlanan kitabxananın gənc işçisi, Meltemin

inanmadığını görüb dedi:
– İnanmırsızsa, gedib baxa bilərsiz; qapının

üstünə də yazılı lövhə vurublar...
Meltem tənbəllik etmədi, gedib baxdı: içəri

tərəfdən kitabxananın şüşəsinə üzərində “icarəyə
verilir” sözləri yazılmış ağ vərəq yapışdırılmışdı.
Sözlərin altından kitabxananın sahəsi, telefon
nömrələri qeyd edilmişdi...

O, pərişan halda qayıtdı, heç nə demədi. Onun
beynindən: “Maddiyyatla mənəviyyatın arasında
“müharibə” gedir! Hansı qalib gələcək?! Onu
bircə Allah bilir!” – fikirləri keçdi...

Həmin gün onlar zehni işdən çox, fiziki işlə
məşğul oldular; kitabların tozunu silib, səliqə ilə
onlardan bağlamalar düzəltdilər, jurnalları,
qəzetləri isə, üst-üstə yığıb, kitabxananın əl-ayaq
dolaşmayan tərəflərində yerləşdirdilər...

* * *

Yorğun halda evlərinə qalxan Meltem
qapılarının yanından səslər eşitdi: Türk ləhcəsində
danışan qadın onun diqqətini çəkdi. Kök olan bu
qadın, satmaq üçün pillələrin üstünə müxtəlif
əşyalardan ibarət olan xeyli yataq dəstləri
yığmışdı... O, qapının yanında dayanıb ona qulaq
asan İbarəylə sövdələşmək istəyirdi. İbarənin
üzündəki kinayəli, hiyləgər təbəssümü görəndə,
Meltemi hirs götürdü, hər ikisinin yanından
biganə ötmək istəyəndə, alver edən türk qadını:

– Xanım, gözəl yatak destlerimiz var, istemiy-
orsunuzmu? Kızınıza cehizlik verersiz! – deyəndə,
Meltem bircə ifadə işlətdi:

– Bazar olsun!
Qonşunun laqeydliyi, onlara “salam” vermədən

içəri – evinə girməyi İbarəni yandırıb-yaxdı. O,
ucadan:

– Bunun ədasına baxın e...e...e...yy! Elə bil,
yeri-göyü bu yaradıb, özünü dağ başına qoymağına
baxın e...e...e...yy! Əri müdir adamdı, heç özünü
bunun kimi “yekəxana” aparmır, amma, bu...u...u?..
– dedi.

Meltem evin dəhlizində dayanıb, arxasından
deyilənləri eşidirdi; ayaqqabılarını çıxartmadan,
İbarənin nəsə alıb-almayacağını bilmək üçün,
gözləyirdi. Türk qadını dil-dil ötürdü:

– Ne diyorsun, canım, alıyormusun mallardan?
Bak, üstünde pay da veriyorum: Bunu alana bu
desti üstünde pulsuz, bunu alana ise bunu pay
veriyorum... Haman ucuz, iki yüz elli manat ediyor.
Alırmısın canım?..

İbarənin səsi eşidildi: 
– Yox, almağa pulum yoxdur, maaşları hələ

almamışıq...
Satıcı türk qadını nə qədər dilə tutsa da, bir

şey alınmadı, necə deyərlər, onun  çox danışıb
malını tərifləmək özünə qaldı.  O, narazı halda
deyindi:

– Bu nedir? Burda kime diyorsun, hamı “yok!”
diyor! Bunlar “yok”dan başka bir söz bilmiyorlar
ya...a?!

Meltemin qadına yazığı gəldi; uzaqdan gəlib
əziyyət çəkərək, qapı-qapı düşüb, halal çörək
pullarını qazanan insanlara ürəyi yandı: “...Durub
vətənlərindən gəliblər ki, burda yaxşı qazansınlar,
lakin yanıldıqlarını gec başa düşürlər... Gör biz
necə varlı kimi “reklam”  olunmuşuqsa, bir arada
çinlilər “çəyirtkə axını” kimi tökülüşüb gəlmişdilər,
çox mallarını da bir manatdan satırdılar... İndi
də türklər axışıblar, elə bilirlər ki, burada hər
dəmir qapılı mənzildə varlı-karlı adamlar
yaşayırlar...” – düşünə-düşünə ayaqqabılarını
çıxartdı, mətbəxə keçib qazı yandırdı və çaydanı
su ilə doldurub qaynamağa qoydu...

* * *
Səhər yeməyini yedikləri vaxt, Səlim həyat

yoldaşının sifətinin rənginin birdən necə
dəyişdiyini sezdi. Meltem çalışsa da, növbəti
tikəni udmağı bacarmadı, əlləri ilə ağzını qapayıb
tez ayağa durdu, vanna otağına getdi... Bir azdan
onun ögümək səsləri eşidildi. Səlim narahat oldu,
yeməyini yarımçıq qoyub Meltemin dalınca getdi;
qapının arxasından:

– Nə olub sənə? Mən necə kömək edim,
Meltem? – deyə soruşdu... Vanna otağından
Meltemin səsi eşidildi:

– Narahat olma, keçib getdi, deyəsən, dünən
işdə “skvoznyak”a düşdüm, ödümə soyuq oldu,
indi də ürəyim bulandı...

Səlim yerinə qayıdıb oturdu; onun fincandan
çayı soyumuşdu, durub çayı özü təzələməli oldu...
Meltem, üz-gözü pörtmüş halda gəldi, daha onun
ürəyi çörək istəmirdi, təkcə limonlu çay içəcəyini
bildirdi... Səlim onun da çayını təzələdi, hər ikisi
işə tələsirdi...
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A
na sı sə hər tez dən zəng elə di, ağ  la -
yır dı,  sözünü çə tin lik lə de yə bil  di.
Atan öldü, sə ni gözlə yi rik, gəl mə -
sən, tor pa ğa tap şı ra bil mə rik. 

Ata sı iki il di  ya taq day dı, dözülməz ağ rı lar
için də əzab çə kir di. Ev əh li nə  də əzab ve rir di,
özünə də. Ölmüş, öz ca nı da qur tar mış dı, ana sı -
nın, qar daş la rı nın da. Di gəl, ana sı ağ la yır dı, ox -
şa ma de yir di. Fi kir lə şir, qa yı na ta sı nı haqlı he -
 sab elə yir di, ona de yir di, si zin ki lə rin içiy lə çölü
uy ğun gəl mir. Ürək lə rin də bir söz de yir lər, dil -
lə rin də baş qa söz. Ürək lə rin də “bu oğ raş har -
dan gəl di çıx dı?” de yər kən, dil lə rin də “sən gə -
lən yol la ra qur  ban olum!”  de yir lər.   “Ba şı mı za
daş düşdü”, de yir lər sə,   “Al lah sə nə şükür, ağ
günə çıx dıq”, de mək is tə yir lər.    

Vax tın da müda xi lə elə di, yox sa ana sı ba ya -
tı la ra keç mək üzrəy di. Yax şı, ay ana, ox şa ma la rı
– fi la nı qo yaq bir tə rə fə.  De görüm, ba rı  ölüm
aya ğın da mə ni ba ğış la dı mı, xe yir- dua ver di mi? 

Xət tin o bi ri ba şın da səs siz lik ol du. Ana sı
su sur du, am ma ne cə nə fəs al ma sı be lə ay dın
eşi di lir di. 

– Ana, söz so ruş dum axı. 
– Ver mə di, –  nə ha yət, ana sı  dil lən di.  
De mək, ver mə di, son nə fə si nə qə dər kin sax -

la dı, ba ğış la ma dı. Ver mə di, ana sı təs diq elə di,
çox de dim, yal var dım, am ma fay da sı ol ma dı.
Gə rək  ata nın   sözündən çıx maz dın.  Oğul lar
var e, oxu yur lar, əl lə ri nə qur ban, ay də də! De -
yir lər, kaş ata mız sağ olay dı, ye nə də bi zi döyəy -
di, tə pik- yum ruq al tı na sa lay dı. “A na, kim oxu -
yur, özü üçün oxu yur. Ni yə tə pik- yum ruq al tı na
sal  ma lıy mış? Ol maz mı sa çı mı ox şa sın, ba şı mı
sı ğal la sın,  xoş sözlər de sin?  Nə yə görə mə ni
döyən əl lə rə qur ban ol ma lı yam? Nə yə görə tə -
pik- yum ruq al tı na sa lın ma ğı mı ar zu la ma lı yam?
Sə yəm? O mə ni ba ğış la ma sın, ha lal lıq  ver mə -
sin, mən onun əl lə ri nə qur ban olum? Hər şey
qar şı lıq lı ol ma lı dır! Yax şı, ay ana, gə lə rəm. Tap -
şı ra rıq tor pa ğa!” 

Tak siy lə yo la düşdü, qa ba ğı na ki çik qar da şı
Sübhan “Ni va”y la gəl miş di.   Yaz idi, külək əs -
dik cə də niz ki mi lə pə lə nən çöllə rin ara sıy la irə -

li lə yir di lər. Kən din yu xa rı sın da kı düzən lik də yo -
lun hər iki tə rə fi yon ca çə mən li yi idi, açıq pən -
cə rə dən içə ri do lan yon ca qo xu su ba şı nı hər -
lən di rir di.  Ma şı nı sax lat dır dı, düşüb ar xa sı üstə
yon ca la rın içi nə  uzan dı. Yon ca qo xu lu saf ha va -
nı ac gözlüklə ci yər lə ri nə çək di.  

– Sübhan, be lə yer də adam ölməz!   
– Ölməz? – Sübhan inam sız lıq la səs lən di. 
– Əl bət tə! 
– Am ma atam öldü. 
Dil xor hal da aya ğa qalx dı, –  Sübhan, de di, –

atan yon ca haq da, yon ca qo xu su haq da
düşünmürdü, mə ni ne cə döymək haq da
düşünürdü. Ay dın ol du mu? 

Sübhan ca vab ver mə di, ke çib ma şı na otur -
du lar. Yor ğun, əsə biy di. Yon ca əsəb lə ri ni bir az
sa  kit ləş di rir, ru hu nu ox şa yır dı, ona da Sübhan
im kan ver mə di. 

– Sübhan. 
– Nəy di? 
– Ca vab ver mə din axı. 
– Nə yə? – Sübhan gözlə ri ni döyürdü. 
– Sən dən so ruş dum, ay dın ol du mu?   
– Hə, onu de yir sən. Ol ma dı. 
Bu Sübhan ha çan böyümüşdü? Bu nə da nı -

şıq dı, bu nə mey dan oxu maq dı?  
– Sübhan, mə nə diq qət lə qu laq as, in san çox

ya şa maq is tə yir sə, ya şa dı ğı hə ya tı duy ma lı, gözəl -
li yin dən zövq al ma lı dır. Çöllə, çə mən lə, ba har -
la, qış la nə fəs al ma lı dır. Qa yı na tam de yir, in san
hər şey dən zövq al ma lı dır,   ye mək dən, çay, su
iç mək dən, ya şa maq dan, hə yat dan. Am ma  si -
zin ki lər ac ma sa lar, ye mək ye məz lər. On lar an -
caq qa rın la rı nı do yuz dur maq üçün ye yir lər. Su -
suz  luq la rı nı ya tız dır maq üçün su içir lər.  Ay dın
ol du mu?  

– Ol ma dı, – Sübhan ba şı nı yır ğa la dı. 
– Nəy miş ay dın ol ma yan? 
– Ac ma sam, ni yə ye mək ye mə li yəm? Su, ya

çay  iç mə yin nə yin dən zövq al ma lı yam? Elə qə -
liz da nı şır san, heç nə ba şa düşmürəm.  

– Haq lı san, –  təs diq elə di, – za ra fat de yil,
aka  de mik dir. Mən ağır lıq da ki tab la rı var.  Mən
də yal nız qo hum luq dan iki-üç il son ra ki şi nin
de dik lə ri ni az -çox an la ma ğa baş la dım. Sən har -
dan ba şa düşə sən?   

Kən də ça tan da  kənd ca ma a tı, qo hum -əq rə -
ba  ha mı sı on la rın hə yə tin dəy di. Yu yu lub kə fə -
nə bükülmüş me yi di xə rək də   ça yır lı ğa qoy -
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muş du lar. Mol la, adam lar da ya nıb onu gözlə -
yir di lər. Onu görən də qar daş la rı, qo hum la rı ağ -
laş ma ğa baş  la dı lar, ki mi uca dan səs çə kib ağ la -
yır, ki mi in di cə hu şu nu iti rə cək miş ki mi hıç qı rır,
tir- tir əsir di. Ba xır, ik rah his si ürə yi ni bu lan dı -
rır dı. Heç bi ri ürək dən ağ la mır, yan mır dı, özlə ri -
ni ona gös tə  rir di lər.  

O ya xın la şan da əmi si adam la ra səs lən di, –
çə ki lin, çə ki lin, yol ve rin, qoy oğ lu ürə yi ni bo -
şalt sın, ata sıy la vi da laş sın. Əti çim çəş di. Sə nə
nə? Sən kim olur san? Ürə yi mi  bo şal da ram da
özüm bi lə rəm, bo şalt ma ram da.   

Böyük qar da şı onun qu la ğı na pı çıl da yır dı,
ha mı sə nə ba xır, bir ağ la da, gözündən bir -i ki
dam cı yaş çıx sın da. Cə hən nə mə ba xır lar, özünü
o ye rə qoy ma dan pı çıl tıy la de di, ne cə ağ la yım?
Gözümdən yaş çıx mır, zor la çı xar dım? Mən siz -
lər ki mi de yi ləm, ya lan dan ağ la ma ğı, ar tist lik
elə mə yi ba car mı ram.  

Mol la onun ağ la ma dı ğı nı, ağ la maq niy yə tin -
də ol ma dı ğı nı da ba şa düşdü. Üzünü adam la ra
tu tub ba tıq, hüznlü səs lə de di: 

– Ay ca ma at, haq qı nı zı ha lal edin! 
– Ha lal ol sun! – adam lar xor la üç də fə tək -

rar elə di lər. 
Adam lar sa kit lə şən dən son ra o  bir ad dım

irə li çıx dı, əli ni qal dı ra raq de di: 
– Mən haq qı mı ha lal elə mi rəm!  
San ki qur ba ğa gölünə daş at dı lar, adam lar

sus du lar, in di bir cə nə fə rin də hıç qır tı sı, ağ la -
ma sı, nə fəs al ma sı be lə eşi dil mir di. Mol la ona
tə rəf dön dü, ba xış la rın da çaş qın lıq, hey rət ifa -
də si var idi.  

– Nə cür yə ni? Mən bu tor paq lar da in san la -
rı bas dır ma ğa baş la yan dan in di yə ki mi hə lə elə
ol ma yıb ki, oğul ata sı na haq qı nı ha lal elə mə sin.
Şə ri ət də ata… 

Mol la ya çox da nış ma ğa im kan ver mə di.  
– Sə nin və zi fən nə dir?  Adam la rı bas dır maq.

Bas dır.  Yox sa  sə nə nə ni yə ha lal lıq ver  mi rəm?
O mə ni ba ğış la ma sın, xe yir- dua ver mə sin, ha -
lal lıq ver mə sin, mən ve rim? Ver mi rəm! Haqq
mə nim dir, ver mi rəm! Zor la ala caq sız?  

Mol la in ci di, şə hər dən gə lən bu la məh zəb onun
sar sıl maz nüfu zu na xə ləl gə tir miş di. Qar daş  la rı,
xüsu si ilə də, ba yaq dan özlə ri nə di van tut muş, ba -
yıl maq üzrə olan qo hum la rı da pərt ol muş du lar. 

Ata sı nı bas dı rıb qa yı dan dan son ra     ana sı
düşdü  üstünə:  bi zi kənd də rüsvay elə din, be lə

şey görülmə yib. Ürə yin də ba ğış la ma san, hal la -
lıq ver mə sən də, el gözünə di lu cu hal la lıq ve -
rər din.  

Ya nıb- ya xı lır dı: Ay ana, mən si zin ki mi düşünə
bil mi rəm, do na, cil də gir mə yi ba car mı ram.
Gözümü açan dan bu cür oyun baz lıq la ra nif rət
elə mi şəm. Hə ya tım bo yu   ri ya kar lıq elə mə dim,
elə mə rəm də! Ürə yim də ba ğış la mı ram sa, di lim -
də ni yə ba ğış la ma lı yam? Eləy di sə, atam el
gözünə də ol sa mə nə ha lal lıq ve rəy di, ba ğış la -
yay dı. Am ma ba ğış la ma dı, son nə fə si nə qə dər
kin sax la dı! 

Bi bi si də gəl di: – De mək, qar da şı mı ba  ğış la -
ma dın? Hörmət siz elə din, qə dir siz- qürub suz
elə din. Elə yax şı ol du, qı zı mı sə nə ver mə dim.   

– “Ver mə din? – hey rət lə səs lən di. – Sə nin
qı zı nı alan var idi, ve rə sən, ya ver mə yə sən?
Anam mə ni o qə dər döymə yib, sən o qə dər
döyübsən! Ya dın da mı, bir də fə so ba nın üstündə
göbə lək bi şi rir din. Mə nim özcə əl lə rim lə so yuq
çöllər dən yı ğıb gə tir di yim göbə lək lə ri. Dözə bil -
mə dim, bi ri ni giz li cə götürdüm. Ma şa nı ne cə
vur dun sa, bir ay sol aya ğı mı ye rə ba sa bil mə -
dim. Az imiş, hə lə bir qı zı nı al ma ğı mı da is tə yir -
din.  Ha mı sı sə nə görə ol du! Qo hum -əq rə ba nı
bir- bi ri nə vur dun. Sə nin qor xun dan, özünü sə -
nə yax şı qar daş ki mi göstər mək üçün atam mə -
nə xe yir- dua ver mə di.  Sən qar da şı nı düşünmə,
öz dər di nə qal! Sə nə də ha lal lıq ver mə yə cə yəm!
Gə lə cək, bugü nkü ki mi me yi di nin ba şı üzə rin -
də da ya nıb de yə cə yəm:  “A dam lar, ha mı nız eşi -
din, bi bim olan bu qa dı na ha lal lıq ver mi rəm!” 

Bi bi si nin əli üzündə qal mış dı, bir söz ta pıb
de yə bil mir di, gə lən də şı ğı ya raq gəl miş di, ge -
dən də ayaq la rı nı sürüyürdü.   

Sübha nı ya nı na ça ğır dı,  mə nə  yax şı ca qu -
laq as, – de di. Mən o qə dər xəs tə xa na gəz mi -
şəm, o qə dər hə kim görmüşəm, hə kim lər dən
çox bi li rəm. Bu nun be lə din gil də mə yi nə fi kir
ver mə. İşi ayıq de yil, vot- vot da dır, uzaq ba şı iki-
üç həf tə lik dir. Ölən ki mi, mə nə zəng elə yir sən.
Ru hu ağ zın dan çı xan ki mi! 

– “Ni yə?” – Sübhan gözlə ri ni döyürdü.  
– Sübhan, ne cə yə ni ni yə? Bi bim de yil,  gəl -

mə li, dəf nin də iş ti rak elə mə li yəm. Yox sa ma şa -
la rın ye ri qə bir evi nə ki mi zoq qul da ya caq! 

Böyük qar da şı nın ya nı na ge dib və ziy yət lə
ma raq lan dı. On dan in cik olan qar da şı so ru şu -
 lan la ra qı sa  ca vab ve rir di:  
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ha mı nın görmə yi yax şı dır. Qoy elə bil mə sin lər
ha mı mız sə yik. Öz gözlə riy lə içi miz də ağ lı- ba -
şın da ola na bi ri si nin də ol du ğu nu görsünlər! ”. 

Qar da şı tə kid elə yən də   də ri nə get mə di,
am ma sözünü də de di:  

– Qa ğa, siz də ye mə yi ni zi ye yin. Nə yə görə
ev də bu qə dər ye mək biş di yi hal da, onun- bu nun
si zin üçün ye mək bi şi rib gə tir mə si ni gözlə yir -
siz? İn ci mə, qa yı na tam bi zim ki lə rin səy lik lə ri
haq da nə de yir sə haq lı dır.  De yir,  ömür və fa
elə sə, bu haq da bir ki tab ya za ca ğam.  

“Sən onun adı nı bir də bu ev də tut ma! –
qar da şı xə bər dar lıq elə di. – İn şal lah, və fa elə -
məz!” 

Evə keç di, ləz zət li boz baş dan bir ka sa ye -
yib, üstündən də iki stə kan çay içən dən son ra
özünə gəl di. Bu baş qa mə sə lə, ra zı lıq la de di, in -
sa fən, bu kənd qa dın la rı nın nə yi də ol sa, eh san
boz ba şı nı bir kim sə bun lar ki mi dad lı, ləz zət li
bi şi rə bil məz. Bir də de yir, onun adı nı bu ev də
tut ma. Ni yə? Çünki bun la ra səy de yib! De yib,
haq sız da sa yıl maz.   Be lə dad lı boz ba şı ona-
 bu na ye diz di rən, özü isə pen dir- so ğan ye yən
səy də yil sə, bə nə dir? 

Qo naq lar, kənd adam la rı ge cə ya rı sı na ki mi
otur du lar, yu xu la yır, mürgü döyür, am ma aya ğa
qal xıb ev lə ri nə get mək  is tə mir di lər. Gu ya bu -
nun la on la ra hörmət elə yir, mər hu ma sa diq lik -
lə ri ni göstə rir di lər. Kim da ha çox qa lar dı sa, o
da ha çox hörmət elə miş he sab olu nur du.        

Nə ha yət, adam lar rəh mə gə lib iki -i ki, üç-üç
da ğı lış ma ğa baş la dı lar. Am ma ev də hə lə də xey li
qo naq var idi,  Sübha nın de mə yi nə görə, bi bi -
lər, xa la lar, qon şu ra yon dan gə lən əmi lə ri qır xa
ki mi qa la caq dı lar.  Dəh şət lə gəl miş di: Sübhan
qırx gün bu qə dər ada mı ne cə ye diz di rib içiz di -
rə cək siz? Bun la rı har da ya tız dı ra caq sız? Sübhan,
val la hi- bil la hi, bu adam lar si zi öldürə cək lər! Be -
lə iş olar?  Qırx gün qal maq nə dir? Bun lar ya sa
gə lib lər, ya din cəl mə yə, sa na to ri ya ya? 

Ən so na böyük əmi si qal mış dı, ki şi nin qa -
baq diş lə ri yox idi. Eh san ye yən də   əzab çə kir -
di. Ki şi nə yə görə sə böyük qar da şı nı yox, onu
ya nı na ça ğır dı. Mən də ge dim,  – de di.  

Bu kən də gə lə ni eşit di yi ən gözəl cümləy di.
“Əl bət tə, get, – de di, – uzan, do yun ca yat. Qo ca
ki şi sən, sağ lam lı ğı nı qo ru”. “Mə nim dağ ki mi
qar da şım ge dib, – ki şi hıç qır dı, bur nu nu çək di,
– sağ olun. Yax şı eh san ver di niz. Qar da şı ma sa -

va bı ça tar. Əgər bir şe yə eh ti ya cı nız ol sa, de yin,
inə yi mi sa tıb ve rə rəm. Tə ki məc li si miz qürub -
suz ol ma sın”. “A ki şi, ay əmi, sə nin sat lıq inə yin
var sa, sat, diş lə ri ni düzəlt dir. Plo vu  ye yə bil -
mir sən, ço xu ye rə da ğı lır. Dur du ğun yer də is -
raf çı lı ğa yol ve rir sən. Nor mal qi da lan ma ya caq -
san, bir də gördün sən də get din dağ ki mi qar -
da şı nın ar  xa sın ca. Be lə ge dər sə, inə yi sə ni tə -
mi zə çı xart maq  üçün kəs mək la zım gə lə cək”.  

Ki şi ba şı nı yır ğa la dı, – a ba la, şə hər sə ni
kor la yıb, zay olub san. Ata sı na ha lal lıq ver  mə -
 yən dən nə gözlə yə sən? 

Əsəb lə ri püskürmək üçün hi mə bənd di, əmi -
si isə çox dan kı ya ra sı na pa ya sanc dı: “Sən
özündən da nış! Sə nə də ha lal lıq ver mə yə cə -
yəm!  Ba ğın dan iki cə də nə al al ma dər miş dim,
qov dun mə ni, qa çan da şal va rım çə pə rin ti kan lı
te li nə iliş di, ney lə dim sə ti kan dan qur ta ra bil -
mə dim. Gə lib tut dun, elə   çə pər üstə cə  quş -
qon maz la o qə dər döydün, bə də nim də sa la mat
yer qal ma dı. Ti kan la rın ağ rı sı hə lə də ürə yi mi
göynə dir!”  

Böyük qar da şı hiss elət dir mə dən onu ar xa -
ya dar tıb əmi si nə xe yir li ge cə lər ar zu la dı.
Düşmüşdü onun üstünə, sən   ni yə bu qə dər kin
sax la yır san? Nə olub sa, olub, unut get sin. “U nu -
dum? – hey rət lə səs lən di. – Mə ni iki cə kal al ma -
dan ötrü quş  qon maz la döyüb şi kəst elə sin lər,
mən də unu dum? Unut ma ram! Ölən günə ki mi!
Bun lar, sə nin bəy- bəy qo hum -əq rə ba mız de dik -
lə rin ha mı sı bir- bi ri nin ta yı dır. Qa yı na tam haq -
lı dır, de yir, sə nin ki lə rin də li si, ha va lı sı, sə yi qal -
sın bir  tə rə fə, ağıl lı sı nı ve rə sən sel aşa ğı, qa ça -
san sel yu xa rı!” “De dim axı onun  adı nı   mə nim
ya nım da tut ma! – qar da şı əsə bi hal da de di. –
Gu ya oxu yub, alim dir, am ma adam de yil. Adam
ol say dı, bu gün bur da olar dı, sə nin ya nın da!
Qar da şı ölən də biz yı ğı şıb get miş dik, iki qoç
apar mış dıq”. “Get miş diz də, nə ol du? Gu ya ki şi -
yə hörmət elə diz. Ote lə bir ətək pul ödə di, qoç -
la rı  da mol la la ra ba ğış la dı.   De di, bun lar mik -
rob du lar, qoç la rı da mik rob ola caq”. “Əsl mik -
rob o özüdür! Evin də iyir mi otaq var, ote lə ni yə
göndə rir di bi zi? Mik rob muş, am ma din xa di mi -
nə, mol lalara ba ğış la yır?” “Qa ğa, sən biz lə rə
bax ma, on lar da iyir mi -o tuz ada mı bir dən qo -
naq sax la maq ki mi adət yox dur. Onun mol la lar -
dan zəh lə si ge dir. Və siy yə ti ni də elə yib, mol la-
 fi lan ça ğır ma ya caq lar. Qəb ri nin   üstündə  skrip -
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– İki cöngə miz var idi, bi ri ni kəs dik, azın dan
yüz əl li ki lo əti var. Üçünə ki mi çat say dı, yed di -
sin də də o bi ri cöngə ni kə sər dik.  Yax şı  eh san
ver mə li yik ki, gə lən lər də yax şı ca ye yib dua elə -
sin lər. Ata mı za sa va bı çat sın, ki şi yə sa vab qa -
zan dı raq, tə mi zə çı xar daq. 

Ağ zı açı la qal mış dı: – bu kənd də uşaq lı-b ö -
yüklü cə mi si yüz nə fər var, sən üç günə bun la ra
yüz əl li ki lo əti ne cə ye diz di rə cək sən? Ay la -il lə
ət ye mir lər. Ət zi yan ge dər,  düşər lər ça lığ- va lı -
ğa, ya xan po lis lə rin əlin də qa lar. Son ra sı da sən
ata  mı zı bir yox, on cöngəy lə də tə mi zə çı xar da
bil məz sən. Sa vab qa zan maq is tə yən özündən
son ra cöngə lə rin   ona sa vab qa zan dır ma sı nı
gözlə məz, özü sa vab iş lər görər.  Gör sə nə nə
de yi rəm, cöngə lə rə he yif ol du! Tə mi zə- fi la na
çı xar da bil mə yə cək siz!   

Qar da şı na min beş yüz ma nat ver di, – mən -
dən bu qə dər, – de di, da ha heç nə ve rən de yi -
ləm. Ba xın işi ni zə, ya özünüz ye yin, ya da qo -
naq la ra ye diz di rib ata mı zı tə mi zə çı xar dın.   

Ana sı isə hə lə də vay sı nır dı, – eh, ay ba la,
sə ni be lə görürəm, mə nim üstümdə də ağ la ma -
ya caq san.  

Gözümdən yaş çı xar sa, ağ la ram, – çi yin lə ri ni
çək di, – çıx maz sa, ağ la ma ram. Qa lıb bəx ti nə! Mən
ar tist de yi ləm, zor la ağ la yam.  Hə  mi şə mə nim lə
ox lov, ma şa, çim dik di liy lə da nış, hə də lə, qor xut,
son ra da üstündə ağ la ma ğı mı is tə. Əda lət li mi iş -
dir? Ana, söz ver mi rəm, çox da ümid elə mə. Mən
prin sip ada mı yam.

Ke çib ça dır da otur du, yal nız in di baş da otu -
ran mol la ya ba xıb saq qa lı nın bir qis mi nin ol -
ma dı ğı nı gördü. Sübhan dan so ruş du: – bu nun
saq qa lı nın ya rı sı ha nı?   Gu ya bil mir sən, – Sübhan
in cik hal da dil lən di, – iki il bun dan əv vəl, da yı -
mın ya sın da qa yı na tan yo lub. Ne cə yo lub sa, da -
ha ye rin dən tük çıx mır. Ya zıq yar- ya ra şı ğı nı iti -
rib”.  – Sübhan, qa yı na tam bu nun saq qa lı nı yol -
maq da düz elə yib, am ma bir hal da əl bu la mış -
dı sa, gə rək ha mı sı nı yo lar dı. Yox sa ya rı sı ey bə -
cər  mən zə rə ya ra dır. Da nı şan da bi ə dəb cə si nə
tit rə yir. Son ra sı da, ada mın nə yar- ya ra şı ğı var
idi, iti rə də!  Əs li nə qa lar sa, siz özünüz yol ma -
lıy dı nız. Siz yol mur suz, o boy da aka de mik məc -
bur qa lıb yol ma lı olur!   

Qə bi ris tan lıq dan qa yı dan la ra eh san ve rir -
di lər, o da ac mış dı, ke çib ça dı rın gi rə cə yin də
otur du və Sübha nı ya nı na ça ğır dı. Sübhan, tə -

ləs di yim dən sə hər ye mə yi  ye mə mi şəm, sümüklə -
rim də acıb, mə nim üçün də ye mək gə tir. 

Sübhan get di və çox keç mə dən qa yı dıb gəl -
di. Gə tir di yi si ni də için də üç-dörd di lim pen dir,
beş -al tı ədəd göy so ğan olan boş qab, iki par ça
da çörək var idi. Hey rət lə gah Sübha na, gah da
si ni yə ba xır dı.  

– Sübhan, bu nə dir? 
– Ye mək. 
– Sübhan, də li mi ol dun? 
– Ni yə? – Sübhan ça şıb qal mış dı.  
Ürə yi ni tut muş du: – Sübhan, bu nun da ni -

yə si olur? Ya nım da adam lar gi ri şib lər boz ba şa,
sən sə mə nim üçün pen dir- so ğan gə ti rib sən. Nə -
dir, mən ikin ci sort ada mam? Ya ata sı ölən di e ta
sax la yır, ət ye mir? 

Sübhan qı zar mış dı, ət ra fa boy la nır, söhbət -
lə ri ni ki min sə eşi də cə yin dən eh ti yat la nır dı: 

– Qa ğa, bi zim ata mız ölüb, biz ona ve ri lən
eh san dan ye yə bil mə rik. Bu gün baş la rı qa rı şıq
ol du, sa bah, ya da bi ri si gün qo hum lar, qon şu -
lar bi zim üçün ev lə rin də ye mək bi şi rib gə ti rə -
cək lər. On da biz də ye mək ye yə bi lə rik. İn di sə
yal nız pen dir- çörək ye mə li yik. 

Onu od götürmüşdü: – Sübhan, qa yı na tam
yüzə-y üz haq lı dır, de yir, sə nin ki lə rin ha mı sı səy -
di lər, bir dəng lə ri çat mır. Am ma bu el mə mə -
lum ol ma yan səy lik dir. Sübhan, de mək, yüz əl li
ki lo luq cöngə ni ya nım da ca də ri si qa ra qu ru şa
dəy mə yən adam lar tı xış dır sın lar, mən sə   pen -
dir- so ğan ye yim? Ya da gözlə yim, onun- bu nun
evin də nə vaxt sa ye mək bi şir sin lər, gə tir sin lər,
mən də mən şə yi, mən bə yi mə lum ol ma yan ye -
mək dən ye yim? Bi lir sən nə var, ye mə rəm! Be lə
va cib di sə, özünüz ye yin! Ata nı zın eh sa nı na di li -
ni zi də vur ma yın! Mə nim üçünsə  heç fərq elə -
məz! Gördün də,  ha lal lıq da ver mə dim. Eh sa nı -
nı ni yə ye mə mə li yəm? Bax, Sübhan, mən cid di
ada mam, be lə oyun baz lıq lar mə nim üçün de yil.
Ge dir sən, iri bir ka sa da boz baş gə ti rir sən. Tap -
şır, üç iri ti kə sümüksüz ət qoy sun lar. Sümüklü
ətə nif rət elə yi rəm, ye yə bil mi rəm. Cəld ol! 

Sübhan get di, böyük qar da şı gəl di – sən bi zi
rüsvay elə yə cək sən,  – pı çıl tı ilə de yir di, ba rı
bur da, adam la rın gözü qa ba ğın da  ye mə. Evə
keç.  

“E və ni yə ke çi rəm? – eti raz elə yir di. – Be lə
iş lər si zin üçündür, mən heç nə yi giz lət mək, ört-
bas dır elə mək fik rin də de yi ləm. Əs li nə qa lar sa,
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Sə hə ri si qo naq la rı qar şı la yıb çar da ğın yo lu -
nu on la ra göstə rir di, adam la ra bə ləd çi lik elə -
yir di.  Çar daq da mol la on la ra şə ri ət dən, is lam -
dan da nı şır dı, ən çox da af ta fa nı ne cə götürmək -
dən, nə miq dar su dan is ti fa də elə mək dən, ayaq -
yo lu na gi rən də ilk öncə han sı aya ğı at maq dan. ..
Qu laq asır, ya nıb ya xı lır dı. Val la hi- bil la hi, ha mı -
sı də li dir! A ki şi, o an da sağ ayaq, ya sol əl ya dı -
ma düşər?  Va cib dir? İlk ola raq sağ aya ğı ayaq -
yo lu na qo yan da bir da ha ayaq yo lu na gi rə bil -
mə yə cə yəm mi? 

Ana sı da düşmüşdü  üstünə,   ay oğul, sən
gəl da şı tök ətə yin dən. Ha lal lıq ver ata na. Ge cə
yu xu ma gir miş di, de yir, sən bu nu ba şa sal, qoy
mə nə ha lal lıq ver sin. Yox sa bur da ya ta bil mi -
rəm.  

Elə mi – se vinc için də səs lən di, – de mək, is ti
keç di. Va si tə çi sa lıb. Ana,  özünü yor ma, ver mə -
rəm! Mən də güzəşt yox dur! Mə nim bir prin si -
pim var, pis lik elə yə nə pi si lik elə, yax şı lıq elə -
yə nə,  yax şı lıq. Ay unut, ay kin sax la ma, ay o
pis li yin dən əl çək  mir, sən ni yə yax şı lı ğın dan əl
çə kir sən,  ki mi sözlər mə nim üçün de yil. 

Qa dın çox di lə tut du, onu yo la gə ti rə bil mə -
di yi ni görüb  hə də lə di. Ha lal lıq ver mə sən, südümü
ha lal elə mə rəm. Hirs lən di, – ana, sən də   baş la -
dın? Ba rı ərin dən ib rət götür. Min nət çi göndə -
rir, va si tə çi göndə rir, am ma ha nı? Ya xın qo yan
var? Hə lə bir elə mə, on dan son ra sı nı gör! Bütün
kən di də üstümə sal san, keç mə rəm.  

Bir dən san ki yu xu dan ayıl dı.  Ana, bir da yan
görüm. Ömrünün ne çə ili nin na ma zı nı qıl  ma -
 yıb san?  

Gözlə nil məz su al dan qa dın ka rıx dı, bir xey li
fik rə get di. “Nə bi lim, bir on -on beş il olar”.
“On -on beş il? – Hey rət dən ağ zı açı la qal dı. – Ay
ana, ay sə nin ba şı na dönüm, bəs ni yə qıl mır -
dın?”  “Nə bi lim, ağ lım kəs mə yib də”. “Yox,   qar -
daş la rı mı al da da bi lər siz, saf dı lar,   am ma mə ni
yox. Ağ lı nız lap yax şı  kə sib, bi lə rək dən qıl ma -
yıb sız.  Na maz qıl mır sız, yax şı iş lər görmürsüz.
De yir siz, ne cə is tə yi rik elə də ya şa yaq, on suz
da ba la la rı mız  bi zim əvə zi mi zə na ma zı mı zı qı -
la caq lar, cöngə lər də kə si lib bi zi tə mi zə çı xar -
da caq lar. Ana, qar da şım ömrünün so nu na ki mi
ata mın na maz la rı nı qıl ma ğa çat dır maz. Mol la,
böyük oğ lu san de yə mə nim ya xam dan ya pı şa -
caq. Nə qə dər sağ- sa la mat san, qıl na maz la rı nı.
Bir yox, yüz mol la da gəl sə, mən sə nin əvə zi nə

na maz qı lan de yi ləm. Mə nə ümid ol ma. Bə ri
baş dan de yi rəm ki, işi ni bi lə sən”. 

Qa dın in ci yib get di. O da ayaq üstə qal maq -
dan yo rul du, ke çib ça dır da, qa pı nın ağ zı na ya -
xın boş stul da otur du. Ya nın da otur du ğu ye kə -
pər, çirk li və qa ra əl lə ri kürək boy da olan uzaq
qo  hum  la rın dan bi ri dər hal mey və qa bın dan bir
al ma götürüb soy ma ğa baş la dı. Çirk li əl lə ri so -
yu lan al ma da qa ra xal lar ya ra dır dı. Al ma nı so -
yub di lim- di lim elə di. So yan da əli ni nin al ma ya
to xun  ma sın dan na ra hat de yil di, am ma  al ma nı
ona təq dim elə yən də tə miz lik qay da la rı na ri a -
yət elə di, di lim lər dən bi ri ni bı ça ğa ta xa raq ona
uzat dı, yə ni görürsən də, əli mi be lə vur mu ram.  

Ka rı xıb qal mış dı, gözlə ri ni döyürdü. 
– Bu nə dir? 
– Al ma dır, – ki şi ka rı xıb qal mış dı. 
– Ney lə mə li yəm bu al ma nı? 
– Ye də. 
– Ay qo hum, mən al ma ye mək is tə səm,

özüm   so yar, doğ rar, ye yə rəm. Sən mə nim üçün
ni yə al ma kə sib, doğ ra ma lı san?    

Ki şi pərt ol du, in cik hal da   mı zıl dan dı: –
Mən de yi rəm bu na yax şı lıq elə yim, am ma bu -
nun sözünə bax. “Yax şı lıq?  Sən be lə yax şı lıq
elə yən sən,    özünə yax şı lıq elə. Tövlə dən çı xan -
dan son ra əl lə ri ni sa bun la yax şı ca yu, qoy pe yi -
ni, tə zə yi tə miz lən sin! Yox sa pa ra zit lər bə də ni -
nə da ra şar, ye yib axı rı na çı xar lar. Onun- bu nun
üçün mey və soy maq yax şı lıq elə mək de yil, ri -
ya kar lıq dır!  Şir kət mə ni hər ay bir Av ro pa ölkə -
si nə göndə rir, mən or da han sı sa bir məc lis də
bir cə də fə də ol sun ki mi sə ki min üçünsə mey və
doğ ra yan, bı ça ğın ba şı na ta xıb, ni zə oy na dan
ak tyor lar ki mi ki mə sə uzat dıq la rı nı görmə dim.
Hər kəs ba şı nı aşa ğı sa lıb, öz ye mə yi ni ye yir”.  

Yox, qa yı na ta sı yüzə-y üz  haq lıy dı, gə rək o
da al ma boş qa bı nı bu ürə yi ya nan qo hu mun
ba şı na çır pay dı.    

Ça dır da otu ra bil mə yib çölə çıx dı, mə ət təl
qal mış dı, əv vəl gün əyi lib qaş qa ra lan da örüşdən
kən də qa yı dan mal- qo yu nun sə sin dən qu laq tu -
tu lar dı. İnək lər böyürər, bu zov lar, qu zu lar mə -
lə yər, it lər hürüşər di. İn di o sürülər dən əsər -
əla mət yox idi, hər qa pı ya bir -i ki inək, iki-üç
qo yun gə lir di. Sübha nı ça ğı rıb so ruş du, bu kən -
din mal- qo yu nu ha nı? Xəs tə lik mi qı rıb? “Yox, –
Sübhan ba şı nı yır ğa la dı, – adam la rı mal- qa ra la rı nı
sa tıb, Ha ca, Kər bə la ya, Məş hə də ge dir lər”. “Süb-
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ka çı ça la caq”.  “Sən də özünə ki şi de yir sən! Bi zi
söyürdü, sən də qu laq asır dın?” “Yox, bir də fə
de dim. De dim,  bi zim ki lə rin bir az ar tist lik lə ri
var, yox sa elə də pis adam lar de yil lər. Ki şi
möhkəm hirs lən di. De di, mə nim ki tab la rı mı tə -
rə zi nin bir gözünə qoy sa lar, sə ni o bi ri gözünə,
ki tab la rım ağır gə lər. Sən mi mə nə in san la rı ta -
nı ma ğı öyrə də cək sən? Bun la rın ar tist lik lə ri var,
qan  maz lıq la rı var, hey və rə lik lə ri var, gönü qa -
lın lıq la rı var. Var da, var! De yir, mən on la rın
nə yi ni də qə bul elə səm, gönü qa lın lıq la rı nı  qə -
bul elə yə bil mi rəm. Gəl mək də is tə yir di, mə nə
zəng elə miş di. De di, əs lin də mən də sə nin lə get -
 mə  liy dim, am ma get səm, təz yi qim qal xa caq, şə -
kə rim qal xa caq, ner vim qal xa caq. Qal xa caq da,
qal xa caq! Son ra bun la rı ya tız dır maq üçün düz
al tı ay xəs  tə  xa na lar da yat ma lı yam”. “O de yir,
sən də ina nır san? Onun nə yi qalx ma lıy dı sa, qal -
xıb. Bun dan son ra özünü ye rə də sürtsə, heç
nə yi qal xan de yil!”  

Yat maq üçün  ar tır ma nın bir küncündə ona
çə tin lik lə   yer ta pıl dı, ya ta caq la rı     gə ti rən
Sübhan ona de yir di,  sən axı hə kim lər dən çox
bi lir sən. Əmi min də işi ayıq de yil, yə ni vot-
 vot da dır? “Sübhan, gu ya özün görmürsən? Gə -
rək mən dən so ru şa san? Bu ba cı sın dan tez tər -
pə nə cək. Nə yə de yir sən and içim, diş lə ri ni düzəlt -
dir mək üçün inə yi ni sa ta caq. Am ma düzəlt dir -
mə yə çat dır ma ya caq”.  “On da sə nə zəng elə -
rəm?”  “Sübhan, sən mə nə ni yə əzab ve rir sən?
Əl bət tə, zəng elə yə cək sən! Gə lib bu nun la da ha -
lal laş ma lı yam. Yox sa quş qon maz ti kan la rı mə ni
qə bir evi nə qə dər yan dı ra caq!” 

Al tı na iki ba lış at dı, üstünə ad yal örtüb uzan -
dı.   Bir az dan böyük qar da şı da   ba lış,  ad yal
götürüb onun ya nı na gəl di, bir tə hər özünə yer
elə yib uzan dı. Adam  qu ru döşə mə üstə ya tır,
əziy yət çə kir di, am ma qo naq la rı nın xət ri nə də -
yə bil mir di.  Ay mə nim saf qar da şım, bu nə cür
qo hum dur, sə nin  döşə mə üstə yat dı ğı nı görür,
tükünü da da ra ğa ver mir! Be lə də hey və rə lik,
mə də  niy  yət siz lik olar? Be ka ra hirs lə nir sən, qa -
yı na tam haq lı dır, xüsu si ilə də, gönüqa lın lıq mə -
sə lə sin də. Yax şı ol du gəl mə di, yox sa nə yi var,
ha mı sı bir dən qal xa caq dı. 

Qar da şı nın   dər di baş qay dı, atam   otuz il
na maz qıl ma yıb mış. Böyük qar daş ki mi bu otuz
ilin na ma zı nı mən qıl ma lı yam. “Nə? – ye rin də
di kə lib hey rət lə səs lən di. – Be lə va cib di, özü qı -

lar dı, sən ni yə qı lır san? Ağ zın da otuz il de yir -
sən, bu qə dər ilin na ma zı nı qıl ma ğa sə nin ömrün
və fa elə məz! Xüsu si ilə də, pen dir- so ğan ümi di -
nə qa lan dan son ra!” “E lə məz, sən qı lar san, mən -
dən son ra növbə sə nin dir”. “Bir cə onu görə bil -
məz siz! Qıl ma ram! Özünə bax ma, bir kim sə mə -
ni avam ye ri nə qo ya bil məz. Ata na ma zı nı qıl -
ma sın, ke fi ni çə kib özüyçün ya şa sın. Ölüb ge -
dən dən son ra da oğ lu onun na ma zı nı qıl sın?
Görməz!”    

– Qa ğa, – ye rin için də di kə lib qar da şı nı səs lə di. 
– Nə var? 
– Qa yı na tam  bir və siy yət də elə yib. 
– Nəy miş elə?  
– Və siy yət elə yib ki, ölən də bi zim ki lər dən

bir nə fə ri də onun dəf ni nə bu rax ma sın lar. De -
yir, gə lə lər, qəb rim üstə da ya nıb, gu ya ar tıq
adam mış lar ki mi, əl lə ri ni saq qal la rı na çə kib sa -
la vat de yə lər, qəb rim od tu tub ya nar! 

Qar da şı hirs lən miş di, sə nə de dim onun adı -
nı bir də tut ma, sən sə tu tu qu şu ki mi tək rar elə -
yir sən. Tə ki ölsün, get mə rik! Ba şa düşmürəm,
onun ba şı na ha ra nın da şı nı sal mı şıq? “Nə bi lim,
– tə rədd üd için də de di, – da yım ölən də gəl miş -
di ha, on dan son ra bi zim ki lə rin adı nı ya nın da
tut ma lı de yil. De yir, si zin ki lə rə söz de yir sən,
qu laq as mır lar, qa bır ğa ve rir lər. De yir, qu laq as -
ma yan da ada mı yan dır mır lar, am ma qa bır ğa ve -
rən də yan dı rır lar”.  “Da yım ölən də gəl miş di,
günə çı xart dı bi zi! Hə lə də kənd adam la rı da nı -
şıb gülürlər. Plov boş qa bı nı vur muş du mə şə di -
nin ba şı na”.  “A dam aka de mik, mə şə di du rub öz
ye di yi qa şıq la onun boş qa bı na plov çə kir sə,
baş qa ney lə yə bi lər di?” “Sən da nış ma, cin lə rim
qay na şır! Bəs mol la ilə qə bi ris tan lıq da ni yə tu -
taş mış dı? Ha mı mız ya pış mış dıq, am ma mol la nı
onun əlin dən ala bil mir dik”. “Əş şi, nə bi lim, mol -
la or da nə sə sar saq la dı”.  “Bil mir sən, da nış ma.
Sar saq la yıb elə mə di. Füzu li dən nə sə de di, bu
da də li ol du. De yir, sə nin ki mi cın dır de di, mütrif
de di, nə bi lim, nə sə, nə cürət lə Füzu li nin adı nı
tu tur? Son ra da sa çın dan- ba şın dan utan ma yıb
tul la na san mol la nın üstünə! Mol la nın saq qa -
lın dan ya pış mış dı, biz dar tan da da mol la ba ğı -
rır dı”. 

Sə hə rə ki mi ya ta  bil mə di, mət bəx dən gə lən
yağ qo xu su, düyü qo xu su, ət qo xu su ona əzab
ve rir di. Qar da şı nın de dik lə ri ni xa tır la dıq ca   hirs -
 lə nir, olub- qa lan yu xu su da qa çır dı.   

92 I ULDUZ



Yu xu dan oyan dı və sə hə rə ki mi ya ta bil mə -
di. Hirs lən miş di, bun la rın di ri lə ri də be lə, ölülə -
ri də. Sağ lıq la rın da da ri ya kar lıq elə di lər, ölən -
dən son ra da!  Di ri lə ri el gözünə ağ la şır lar, özlə -
ri ni hə lak elə yir lər, ölülə ri də ro la gi rir lər. Ba -
ğış la yan dın, ni yə sağ lı ğın da ba ğış la mır dın, xe -
yir- dua ver mir din? İn di sə nin xe yir- du an ki mə
gə rək dir?  

Be lə düşünsə də, fi kir lə şir, ata sı nın heç də
düşündüyü qə dər qəd dar ol ma dı ğı qə na ə ti nə
gə lir di. Bir də fə me şə dən qa yı dan da qar yağ -
ma ğa baş la dı, o yo rul muş du, ye ri mə yə ayaq la -
rın da güc yox idi. Ata sı onu qu ca ğı na götürdü
və o uzaq yo lu bir cə də fə də ye rə qoy ma dan
evə gə tir di. Bir də fə də  onun cu si nif də oxu yan -
da  sə təl cəm ol muş du, ara hə ki mi onu yal nız
ayı ya ğı nın sa ğal da bi lə cə yi ni de miş di. Ata sı
tüfən gi ni götürüb me şə yə get di və bir həf tə so -
yuq, qar lı qış me şə sin də gə zib ax tar dı, yal nız
ayı vu ran dan son ra kən də qa yıt dı. Doğ ru dan
da, ayı ya ğı onu sa ğalt dı. O isə sa ğal sa da,
öldürülən ayı ya ya zı ğı gə lir di.   Ata sı onu – bir
can lı nı xi las elə mək üçün di gər bir can lı nı
öldürmüşdü. O can lı nı ki, on la rın  qar şı sın da
heç bir güna hı yox idi, ye ga nə güna hı hey van
ol ma ğıy dı, me şə nin ayı sı ol ma ğıy dı.    Sa ğal sa
da, uzun müddət ona görə öldürülən ayı nı ya -
dın dan çı xar ma dı, har da ayı gördüsə – te le vi -
zor da, sirk də, ki no lar da xə ca lət çək di.  

Sə hə ri si ye nə də qo naq lar gəl di, o da   qar şı -
la yıb ça dı rın yo lu nu göstə rir, qo naq da san ki,
əş şi, açıl ba şım dan, qoy işi mi zi görək, de yə cu -
mur du ça dı ra. Or da onu çay və yüz əl li ki lo luq
cöngə nin əti gözlə yir di. Qo naq lar ye yib -i çir di -
lər, mol la da on la ra af ta fa götürmə yin in cə lik lə -
ri ni  xır da la yır, qa dın lar si zin tar la la rı nız dır de -
yə rək, bu tar la lar da kı əkin- bi çin mə sə lə lə rin -
dən son ra tə mi zə çıx ma ğın   yo lu nu, qay da la rı -
nı da nı şır dı. Bu qay da la ra əməl elə mə yən lə ri
də min cür əzab lar la, iş gən cə lər lə qor xu dur du.
Qu laq as dıq ca tüklə ri ürpə şir di. Bu din də aza -
cıq be lə güzəşt yox idi, cüzi bir günah iş lə din mi,
qır qa zan la rın da əri yə cək, əj da ha la ra yem ola -
caq, min il lər bo yun ca alov lar için də ya na caq -
dın. Yum şaq cə za növü, yüngül cə za lar yox idi.   

Düşünür, ata sı na haqq qa zan dı rır dı, bun la -
ra ba xan da ata ma min şükür, iki-ü çünü zol la yır,
çı xıb ge dir di işi nin da lın ca. Bun la rın ke çi lə ri ni,
qo yun la rı nı itir mək nə dir, oruc luq da bir xur ma

ye, na ma zın vax tı nı ya rım sa at ke çir, yüz qram
araq iç, iki-üç yum ruq la ca nı nı qur tar! Ay qur -
tar dın ha! Bir dən hər şey ona ay dın ol du.  Kənd -
də han sı ai lə də uşaq lar ata la rın dan da ha çox
qor xur du lar, o ai lə hörmət li ai lə he sab olu nur -
du. Han sı ai lə də ata uşaq la rı nı döyə-d öyə qor -
xu dub, gözünün odu nu alır dı sa,   uşaq la rı na da -
ha mə ha rət lə və us ta lıq la zol la yır dı sa,  qəh rə -
man, hörmət li atay dı. Çünki bu ata lar gözlə ri ni
açan dan be lə yas məc lis lə rin də ida rə elə mə yin
yal nız və yal nız qor xut maq la mümkün ol du ğu -
nu öyrən miş di lər. De, qu laq as sa lar,  yax şı, as -
ma sa lar, zol la! On lar da zol la yır dı lar. Qız la ra,
qa dın la ra da sev gi dən de yil, da xi li tə lə bat dan,
qəlb lə rin də ki vəh şi eh ti ra sı söndürmək üçün
sa hib olur, mol la de miş, tar la la rı nı əkir, iş lə ri ni
qur ta ran dan son ra da, aza cıq o yan- bu yan elə -
di lər mi, on la ra da zol la yır dı lar! Heç fərq elə -
məzdi, ba la la rı na, ya da qa dın la rı na! Çünki baş -
qa üsul, yol bil mir di lər. Kənd əx la qı, re al lı ğı buy -
du. Sev gi ni, sev mə yi öyrən mə miş di lər, eşit mə -
miş di lər, görmə miş di lər.  Elə isə ne cə se və bi -
lər di lər? 

Ar va dı  zəng elə di, de yir di, bu gün uşa ğı hə -
ki mə apar ma lı yam. Əmə liy ya tın vax tı nı də qiq -
ləş dir mə li yik. Son ra bir dən sözünə ara ve rib
de di, atam da gəl miş di.   “Hə, – ar va dı nın dil lən -
mə di yi ni görüb sə bir siz lik lə so ruş du, – nə de -
yir di?”  “De yir di, əgər ərin “üç”ün sə hə ri si or -
dan qa yıt ma sa, bir cə gün də ar tıq qal sa, dər hal
mə nə zəng elə. Ge dim məh kə mə yə bo şan ma ğı -
nız haq da əri zə ve rim. De yir, ha kim si nif yol da -
şım dır, tap şı ra ca ğam   tez bo şa ya caq”.  “Bir gün
ar tıq qal maq dan ötrü?” “Hə. De yir, əgər o, or da
bir cə gün də ar tıq qal sa, or dan ya ka laş ni kov la
qa yı da caq, ya da təs beh lə. De yir, ma hiy yət eti -
ba rı ilə hər iki si ey ni şey dir. İki si də gec, ya tez,
öldürə cək. Ağ lın ba şın day kən, səy lə rin əlin də
ölmək sə nin nə yi nə la zım dır?” “Düz de yir, – təs -
diq elə di, – əgər bir cə gün də ar tıq qal sam, özün
də tə ci li get məh kə mə yə, bo şan ma ğı mız haq da
əri zə ver. Dər hal bo şa na san de yə, ha ki mə rüşvət
də ve rə bi lər sən. Hə, bur da çox iş lər olur, ya -
dım da sax la ya bil mi rəm. Mə nim dox san al tı və -
rəq lik dəf tə rim var ha, ay qız, han sı dəf tər o la -
caq, hə mi şə de mir din, kənd dən sə nə qa lan elə
bir cə bu dəf tər olub! Hə, bax o dəf tə rə bu ka laş -
ni kov və təs beh mə sə lə si ni yaz. Unut ma yaq de -
yə. Yox, nə lağ elə mə si, ay qız, bun dan son ra

№07 (578) iyul 2017 I 95

han, val la hi də, bil la hi də qa yı na tam haq lı dır.
De yir bir yer də ki, mal- qo yu nun sa yı aza lır, or -
da ha cı la rın, kər bə la yi lə rin sa yı ar tır”. 

Ax şam qo naq lar da ğı lı şan da ye nə də əmi si
so  na qal dı, bu də fə də böyük qar da şı nın yox,
onun ya nı na gəl di. Pərt idi, ba şı nı yu xa rı qal  dır -
ma dan de yir di. Qar daş oğ lu,   on da düz elə mə -
dim, gə rək sə ni çə pər dən çı xar dıb, son ra döyər -
dim.  

Ay sağ ol, gə rək çə pər dən çı xar dıb, son ra
döyər miş sən! Ol maz dı döymə yə sən? Aşa ğı dan
te lin ti kan la rı qar nı mı cı rır, yu xa rı dan da sən
quş qon maz la rı çır pır san!  Bi li rəm dər din nə -
dir? Ba ğış lan ma ğı nı is tə yir sən, elə mi? Ba ğış la -
ma ram.  Qar da şın da va si tə çi sa lıb, am ma boş
ye rə. Mən prin sip ada mı yam! 

Ye nə də böyük qar da şıy la bir lik də ar tır ma -
da yat dı lar, ba lış la rın üstündə yat maq əzab idi,
am ma ney lə mək olar dı. Yor ğan- döşək lər qo -
hum -əq rə ba nın xid mə tin dəy di. Ya nın da uzan -
mış qar da şı na de di: – Mən bir şey ba şa düşmə -
dim, iki gündür bur da yam, nə gə lin lər, nə  xa la -
la rım, əmi, da yı qız la rım gə lib mə nim lə
görüşmürlər. Nə mə sə lə dir? “Bi lir sən, – qar da şı
de mə yə söz ta pa bil mir di, –   sən on lar üçün na -
məh rəm he sab olu nur san. Na məh rəm lə görüşər -
lər sə, cə hən nəm odun da ya nar lar. So vet vax tı
fər qin də ol ma mı şıq, ar -na mus əl dən ge dib miş.
Nə yax şı din siz lə rin, ka fir lə rin əlin dən qur tul -
duq. Nə yax şı ye ni dən di ni mi zə sa hib ol duq”.
“Mə nim lə görüşmürlər, na məh rəm mi şəm?  –
əsəb lə ri ni ci lov la ya bil mir di. – So vet dönə min -
də fər qin də de yil miş siz, in di fər qin də olub suz,
da ha qoy mur suz ar -na mu su əl dən get mə yə?
Bəs on da ni yə So vet dönə min də fa hi şə lik, nar -
ko man lıq, əx laq sız lıq yox də rə cə sin də ol du ğu
hal da, ka fir lə rin əlin dən qur ta ran dan, di ni ni zə
sa hib çı xan dan son ra alə mi fa hi şə lik, nar ko -
man lıq ba şı na götürüb? Hər iki-üç ai lə dən bi ri
da ğı lır, əx laq sız lıq baş alıb ge dir. Ol ma ya di nə
sa hib çıx maq olub- qa la nı  da itir mək miş? Sən
na haq hirs lə nir sən, qa yı na tam haq lı dır, de yir
si zin ki lər üçün əsas saq qal bu rax maq, ba şı
möhürə qoy maq, mə hər rə mi lik də si nə döyüb
baş yar maq dır. İn san lıq adı na nə var sa, ha mı sı
si zə yad dır!”  “Sə nə de dim onun adı nı bir də bu
ev də tut ma!” “Haq lı dır sa, ni yə tut ma yım? De -
yir, saq qal tu mar la maq, baş yar maq olan yer də
in san lıq ola bil məz, in san lıq olan yer də də baş

ya rıb saq qal tu mar la maq”.  “Nə isə, ba şı mı ağ -
rıt ma, – qar da şı könülsüz hal da dil lən di. – Sözün
düzü, bu na məh rəm lik mə sə lə sin də mə nim öz
fik rim yox dur.  Yə ni  bir şey ba şa düşə bil mə -
dim. Anam xəs tə olan da böyük xa lam mə ni van -
na da çi miz di rir miş, am ma dünən ya sa gə lib,
görüşmək üçün əli mi uza dı ram, əli ni ar xa sın da
giz lə dir. De yir, görüşə bil mə rəm, na məh rəm -
sən”. “Gördün, qa yı na tam de yən dir. De yir, sə -
nin ki lə rin öz fi kir lə ri yox dur. Çünki be yin lə ri
yox dur, be yin lə ri ol sa, öz fi kir lə ri olar. Onun-
 bu nun sözüylə otu rub du rur, onun- bu nun fik -
riy lə ya şa yır lar. Bir özün düşün, bu şüur la, ağıl -
la biz ha ra ge di rik? Dox san yaş lı qa dın ba cı sı
oğ luy la görüşmür, na məh rəm sən. Nə ola caq na -
məh rəm olan da?”   

Qar da şı da ha ca vab ver mə di. Onu isə od
götürmüşdü, qar da şı na de yir di, De mək, xa la la -
rım, bi bi lə rim, əmim qız la rı, gə lin lə rim mə nim -
lə görüşürmüşlər, ar -na mus əl dən ge dir miş. İn -
di ağıl la nıb lar, qar da şı, ba cı sı ba la la rıy la, qa yın -
la rıy la görüşmürlər, na mus la rı nı qo ru yur lar!
Qa ğa, sən mə ni döyə bi lər sən, na ra hat ol ma,
uşaq  lıq da mə ni o qə dər döyüblər, ar tıq döyülmə -
yə alış mı şam. Mən sözün düzünü de yə cə yəm,
qa yı na tam bi zim ki lər mə sə lə sin də yüzə-y üz
haq lı dır. İn di yə qə dər cid di fi kir ver mə mi şəm,
bun dan son ra gə rək ki şi nin de di yi bir cə sözü
də qa çırt ma yam. Ya dım da qal sın de yə, ha mı sı -
nı ya za ca ğam. Qa lın dəf tə rim var, de di yin o So vet
dönə min dən qa lıb. Dox san al tı və rəq lik, üzə rin -
də də də niz şək li. Key fiy yət li dəf tər dir, hə mi şə
qal sın, po zul ma sın  de yə, o dəf tə rə ya za ca ğam!  

Ge cə yu xu da ata sı nı gördü, ağ pal tar day dı,
qaş qa baq lıy dı. “De mək, ba ğış la ma dın? Haq qı nı
ha lal elə mə din?” – on dan so ruş du. “E lə mə dim,
– o da təs diq lə di. – Sən haq qı nı ha lal elə mə,
mən elə yim?   Xe yir- dua ver mə din, qar ğış elə -
din. Qar ğı şın tut du mə ni. Ba la la rım xəs tə, da i -
ma müa li cə də. Böyük oğ lum gə lən həf tə əmə -
liy yat olu na caq. Hə lə bil mi rəm, əmə liy yat dan
sağ çı xa caq, ya yox. Sə nə be lə hiss lər yad dır, sə -
nin qəl bin də heç vaxt övlad sev gi si ol ma yıb.
Mə nim üçünsə ba la la rım hə ya tım dır, hər şe yim -
dir!” “Sə nə qar şı haq sız lıq elə mi şəm, –gözlə nil -
mə dən ata sı eti raf elə di. – Oğ lum, boy nun da nə
haq qım var sa, ha lal xo şun ol sun! Xe yir- du a nı
ve ri rəm, xoş bəxt ola san. Al lah sə ni ba la la rın la,
ai lən lə im ta ha na çək mə sin!”  
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ata nın ağ zın dan nə çıx dı sa, ha mı sı nı ya za ca -
ğam! Ha mı sı nı! Ki şi adam ta nı maq mə sə lə sin də
uz man imiş!”        

Nə ha yət, mol la mil lə ti qor xut ma ğa son qo -
yub, qor xu dan tit rə yən, rəng -ruf la rı ağar mış
adam la rı qə bi ris tan lı ğa də vət elə di, ye yib -iç -
mək də fə al lıq göstə rən lər, qə bi ris tan lı ğa get -
mə yə elə də hə vəs göstər mir di lər. Bir xey li qo -
hum -əq rə ba nın şə kə ri ol du, böyrə yi xəs təy di,
ürə yi çır pı nır dı, rev ma tiz ma sı şid dət elə miş di.
Ha mı sı da ona ba xır, aci za nə su rət də bo yun la -
rı nı bu rur du lar. Yə ni və ziy yə ti mi zi görürsən də,
yox sa hay- hay la ge dər dik. Onun da əti çim çə -
şir di, bu üz ifa də lə ri, üzrxah lıq bo yun bur ma la -
rı on da ik rah do ğu rur du. Şə rəf siz, de nən, o qə -
dər ye mi şəm tər pə nə bil mi rəm, ya da get mi -
rəm, özümü əziy yə tə sal maq is tə mi rəm. Yox sa
ri ya kar lıq nə üçündür? Xəs tə sən, can ve rir sən,
əz ra yıl la əl bə ya xa da san, bu qə dər tı xış dı rır san!
Xəs tə ol ma san ney lər sən? 

Sağ lam lar qə bi ris tan lı ğa yo la düşdülər. Kənd
qə bi ris tan lı ğı ot için də it miş di, ot la rın ara sın -
dan zən ci ro tu lar  baş qal dır mış dı. Zən ci ro tu la -
ra ba xır, nə dən sə ata sı nı xa tır la yır dı. Zən ci ro -
tu da ata sıy la onu bağ la yan nə var idi? Xa tır la dı.
Yaz qa ba ğı hə yət də ki kötük üstə otur muş du lar,
ata sı çə pə rin di bin dən zən ci ro tu la rı eh ti yat la
qı rıb ona ve rir, o da üfülə yir, toz cuq la rı nın ne cə
uçuş ma sı na ba xıb qəh qə hə ilə gülürdü. Ata sı
da ona ba xır, gülümsə yir di. Hər nəy di sə, bu qəd -
dar ada mın si fə tin də gülüş da ha sə mi mi, tə bii
görünürdü.  

Mol la “Ya sin” su rə si ni oxu du, adam lar sa la -
vat çə kib ge ri qa yı dan da ayaq sax la yıb qəb rin
ya nı na gəl di. Əli ni nəm tor pa ğın üstünə qoy du.
Heç kim eşit mə sin de yə, as ta dan de di. “A ta,   nə
haq qım var sa, ha mı sı nı sə nə ha lal elə yi rəm.
Sən mə ni ba ğış la dın, mən də sə ni ba ğış la yı ram.
Sə nin mə ni ba ğış la ma ğın dan heç kim xə bər tut -
ma dı.  Mə nim də sə ni ba ğış la ma ğım dan heç kim
xə bər tut ma ya caq”.  

Aya ğa qal xan da Sübha nın da ya nıb ona hey -
rət lə bax dı ğı nı gördü, qa nı qa ral dı, is tə di yi ki -
mi ol ma mış dı, ata sı nı ba ğış la dı ğı nı eşi dən ol -
muş du. Sübha na xə bər dar lıq elə di, di li ni dinc
sax la yır san, yox sa ata mın ya nın da kı qə bir ye ri -
nə na mi zəd ola bi lər sən. Sübhan da söz ver di.
Sən heç na ra hat ol ma, bir daş al tda, bir daş
üstdə. Mən dən söz çıx maz. 

Bu da sə nə bir daş al tda, bir daş üstdə!  Evə
qa yı dan ki mi də ana sı ona bir tə rə fə çək di, ata -
sı ölən dən bə ri ilk də fəy di qa dı nın üzü gülürdü:
– Qur ban olum sə nə, ay oğul. De mək, ana nı eşit -
din, çıx ma dın sözümdən. Ata nı ba ğış la dın. 

Ar tıq bu söhbət lər onu sıx ma ğa baş la mış dı,
ana, in ci mə, am ma sə ni eşi dib elə mə dim. Axı
de dim, mən ri ya kar lıq elə mə yi ba car mı ram. Sə -
nin sözün-fi lan  ya dı ma da düşmə di.     

– Am ma ba ğış la dın? – qa dı nın sə sin də son -
suz hey rət var idi. 

– Ba ğış la dım, – de di. 
– Haq qı nı ha lal elə din? 
– Elə dim. 
– Ni yə?  
Ni yə si ni bil mi rəm, – de di, – qə ra ra al dım,

ba ğış la yım, ba ğış la dım, qur tar dı get di. Haq qı -
mı da ha lal elə dim.  Ana, am ma sən dən  in ci -
dim. Mə nə – doğ ma ca oğ lu na ərin ha lal lıq ver -
mə di, xe yir- dua ver mə di, ve ci nə də al ma dın,
mən əri nə ha lal lıq ver mə yən də əl -a ya ğa düşdün.
Ni yə ögey- doğ ma lıq elə din?  Mən sağ- sa la mat,
bu dünya da, mə ni düşünmə din, ölüb get miş əri -
ni düşündün. Di gəl, sözünü eşit mə yi mi gözlə -
yir sən. Gə rək sözündən çıx ma yay mı şam! Ana,
iş lər be lə ol mur. Hər şey qar şı lıq lı ol ma lı dır.
Yax şı, mən ge dim, qo naq lar  ça dı rın yo lu nu ta -
pa bil məz lər, on la ra yol göstə rim, azıb qon şu ya
get mə sin lər. 

Qo naq lar da ğı lı şan dan son ra ar va dı cib te -
le fo nu na zəng elə di,  hə yə can lıy dı, se vin cin dən
di li söz tut mur du. Özünə gə lib sözünü de mə si
bir qə dər vaxt apar dı. Hə kim uşa ğı bu gün də
müa yi nə elə di, de di, əsl möcüzə baş ve rib, uşaq -
da xey li irə li lə yiş var, əmə liy ya ta eh ti yac yox -
dur. Uza ğı bir həf tə yə buz bal ta sı ki mi ola caq.
İna nır san mı, elə be lə də de di.   

–  İna nı ram, – de di.  
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