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Abid TAHİRLİ, filologiya elmləri doktoru

“Ulduz”da  ənənə kimi formalaşan ekspert
rəyləri ilə bağlı nəşrin baş redaktoru Qulu
Ağsəslə bu mövzuda qısa fikir mübadiləsindən
sonra bu qənaətə gəldim ki, ekspert rəylərinin
verilməsi:

– təqdirəlayiqdir, müəlliflər, tədqiqatçılar
və oxucular üçün əhəmiyyətlidir, faydalıdır;

– redaksiya kollektivinin, eləcə də müəl -
liflərin yaradıcılıq məsuliyyətini artırır, onları
daha ciddi, daha səylə çalışmağa sövq edir;

– əsərlərin ideya-məzmun, dil, üslub, sə -
nətkarlıq  problemlərinin ilkin və operativ təh -
lili və dəyərləndirilməsi baxımından böyük
maraq doğurur, auditoriya tərəfindən diqqətlə
izlənilir;

– plagiatçılığa, təkrarçılığa, yalançı ritorika
və pafosa qarşı özünəməxsus mübarizə üsu -
ludur;

– bədii nümunələrdə ədəbi dilin norma -
larına əməl olunmasına, mütərəqqi ənənələrin
zənginləşdirilməsinə, milli-mənəvi dəyər lə -
rimizin qorunmasına, şəffaflığa xidmət edir;

– istedadların üzə çıxarılmasına, təbliğinə
yardım edir;

– belə demək mümkünsə, əyalət ədə -
biyyatının daha geniş yayılmasına,bu qə bildən

olan nümunələrə daha ciddi münasibət bəs -
lənilməsinə örnək olur; 

– ədəbi tənqidçilərin yeni nəslinin yetiş mə -
sinə, eyni zamanda ədəbi zövqün for ma laş -
masına kömək edir;

– tərcümə ədəbiyyatına, ədəbi əlaqələrin,
müqayisəli ədəbiyyatşünaslığın inkişafına diq -
qəti çəkmək nöqteyi- nəzərindən də əhə -
miyyətlidir və s. 

Beləliklə, bu düşüncə və istəklə “Ulduz”
jurnalının 2018-ci il iyul nömrəsində dərc
olunan materiallara nəzər salırıq. İyun nöm -
rəsinə gənc və istedadlı şair, yazıçı Şəfa Vəli, öz
təbiri ilə desək, “soyuq başla, isti qeydlər” edir,
özündən əvvəlki ekspert, daha səriştəli
tənqidçi, publisist, tərcüməçi, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru Nərgiz Cabbarlının yolu ilə
gedərək “heç kimin xətrinə dəymir”, eyni
zamanda  dərc olunmuş ədəbi nümunələrlə
bağlı yeri gəldikcə  cəsarətli fikir və müla hizə -
lərini də bölüşür. 

Poeziya nümunələrinə Elşən Mehdinin
“özüylə söhbəti... və şeirləri” ilə start verilir.
Sözün, səsin sehri,  yazarların mənfi, yaxud
müsbət enerji ötürmək missiyası, “sözləri hərfi
mənada qəbul etməyə bacarığı yetəcək ciddi
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nəsil yetişdiyi” (?-T.A) barədə fikirləri
“rabitəsiz cümlələrlə”, “kiməsə cəlbedici
gəlməyə bilər” – ehtimalı ilə bəyan edən Elşən
Mehdinin qəti qənaətinə görə, şerin həqiqi
qiyməti, dəyəri, təsir gücü onun  çatdırılma
formasında, tərzində yox, məzmununda və
mahiyyətindədir. Razılaşırıq, amma “Uzaqda
itlər hürür, sönür qızıl işıqlar”,  “Mən sənin
yorulanda // Ayağınam, əlinəm” misraları ilə
başlayan şeirləri şairin özünün yüksək
tələblərinə cavab vermir, eyni sözləri Elşən
Mehdinin “Bizim bir kəndimiz varıydı orda” və
“Bu da bir yoluydu, gedilməliydi” misraları ilə
başlayan  şeirlərə şamil etmək olmaz: kədər,
xiffət, bəzən də nifrət dolu bu nümunələr həm
mövzu, məzmun, həm də ifadə tərzi ilə yadda
qalır, düşündürür.

Filologiya elmləri doktoru Vaqif Yusifli
Allahşükür Ağa haqqında qələmə aldığı  bir
məqalədə (“Ədalət”qəzeti, 13 fevral 2018-ci il)
yazır: “Nə gördüm, nə hiss etdim, nə duydum
Allahşükürün şeirlərində? Hər şeydən əvvəl,
təsvir (tərənnüm yox) etdiyi əşyalara, ha -
disələrə, təbiət mənzərələrinə, poeziyada yüz
dəfə deyilən mətləblərə yeni baxış bucağından

poetik yanaşma...” Bu mülahizədə bir məqam
diqqətimi daha çox çəkdi: yüz dəfə deyilən
mətləblərə yeni baxış bucağından poetik
yanaşma... “Ulduz”dakı nümunələr də tən -
qidçinin fikrini təsdiqləyir. Bax, Allahşükür Ağa
şeirini fərqləndirən, sevdirən də müəllifin
mövzuya fərqli yanaşması, müşahidə bacarığı,
rəngarəng poetik deyimləri, uğurlu, orijinal
yaradıcılıq axtarışlarının məhsulu kimi ərsəyə
gələn bədii nümunələrdir. Müxtəlif mən bə -
lərdən, təbiət hadisələrindən əmələ gələn,
ciddi cəhdlə böyük axına qoşulmağa çalışan
xırda çaylar onları müşahidə edənlərdə daha
çox  fədakar, dözümlü, əzabkeş, mübariz təəs -
süratı yaradır. Lakin Allahşükür Ağanın qələmi
ilə canlanan, simvollaşan, obraza çevrilən xırda
çaylar bambaşqadır,  şairin onlara yazığı gəlir:

Başlarını əyib
İri çaya qarışıb onlar.
Yeri, adı ola-ola,
Bayraqları ola-ola,
Əsgərləri ola-ola,
Heç olurlar.
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Allahşükür Ağanın “O Cıdır düzündə, gözəl
Şuşada, hələ də göynəyir dizimin yeri”
(Dözümün yeri), “Dayanıb qol-qanadlı, boy -
lanır tək ayaqlı” (Ağaclar), “Quzular örüşə gec
gəldiyindən çiçəklər əl atıb ləçəyin yolub”
(Quzular), “Görürəm, budaqlar tamam sınıxıb,
üzüyünü salmış barmaqlar kimi” (Ağac)
misraları təsirli, məhzun, qəmli, incə duyğular,
cazibəli, ecazkar lövhələr yaradır, bu misralar,
sadəcə obrazlı, gəlişigözəl ifadələr deyil, əsl
bədii tapıntıdır. 

Eyni sözləri “Yollar ayağıma bir az dar gəlir,
sıxır ayağımı yolun ölçüsü” (Sıxır ayağımı
yolun ölçüsü) ,”Hər intihar xəbərinin baş -
lığında  bir Vətən asılır dar ağacından” (Ağrının
nişan üzüyüdür intihar kədəri), “Dualar
bitəndə qurtulur tanrılar insan yükündən”
(Allah Adəmdən sonra insan yaratmadı) ,”Bir
qadın boğazında üşüyür ayaqları, Bu səs
payızına corab toxuyur” (Qaranlığın aydınlıq
səsi) və s. kimi misraların müəllifi Tural
Turanın şeirlərinə də aid etmək olar. Turalın
qələmi və qəlbi başdan-başa “SOS”-dur, o,
intihardan, təklikdən ehtiyatlanır, oxucunu da
duyğulara toxunmaqla həyəcanlandırmağı,
düşündürməyi bacarır:

Təklik zəhər dadırmı, qurd?!
Boğazın dərd udurmu, qurd?!
Axır qəmlər budurmu, qurd?!
Yığış, dünya, “tərk!” ulayır... 
(Axır qəmlər budurmu, qurd?!)

Baloğlan Cəlil imzası ədəbi ictimaiyyətə,
poeziya sevənlərə yaxşı tanışdır. Dövri mət -
buatda dərc olunan əsərləri onun ya radıcılığı
haqqında kifayət qədər təəssürat yaradır.
Rusiyada, Başqırdıstan Res pub likasının pay -
taxtı Ufa şəhərində yaşayan şair soydaşımızın
şeirlərini “Ulduz” “Qürbət yazıları” rubrikası
ilə dərc edib. Onun dərginin  iki səhifəsində
verilən 6 şeirinin hər biri  haqqında, mü -
baliğəsiz deyirəm, bir sanballı məqalə yazmaq
olar! O, duyğu və hislərini, fikir və dü -
şüncələrini canlı, oynaq, sadə və  səmimi
çatdırmağın ustasıdır. Onun Vətən həsrətli,
nisgilli  misraları qəmlə, kədərlə yüklüdür
(Vətənsiz bir ömrə ömür demərəm, Qürbət də

ömürlük sürgün kimidir), ata-ana sevgisi ilə
süslənmiş misraları ətrafa nur saçır,  ülvi və
tükənməz məhəbbət mənbəyi kimi çağlayır
(Atamdan anamı soruşan kimi İçindən çat
verib sınardı atam. Ağarmış saçları tüstü lə nər -
di Bir kibrit çöpütək sınardı atam).  Baloğlan
Cəlil yaradıcılığı üçün  emosionallıq, hislərin
tüğyanı, hətta göz yaşları, şair ürəyinin fırtınası
nə qədər xarakterikdirsə, dərin fəlsəfi məna,
müdrik düşüncə də o qədər xasdır.

Etiraf edim ki, Aləmzər Sadıqqızının
jurnaldakı şeirlərini böyük həvəslə oxudum,
əminəm, onun sözlərə hopmuş kədəri, qəmi,
ah-naləsi, şikayəti, sorğu-sualı, giley-güzarı
oxucuları  da laqeyd buraxmayacaq. “Ölsəm,
həyatı örtün üstümə- Heç vaxt görmədiyim..”,
“Bir gün bizi asacaqlar Vətən adlı qürbətdən”,
“Gözümdən sürüşən yuxularımı Kirpiyim yoru -
lub, saxlaya bilmir” – deməklə şair səmimi və
orijinal  yaradıcılığa sahib olduğunu təs -
diqləyir. 

“Ulduz”da verilən digər poeziya nü -
munələri – Səməd Hüseynoğlunun, Şəfəq
Sahiblinin, Fərid Müslümün, Vüqar Rahinin
əsərləri də bu və ya digər cəhətləri ilə diqqəti
çəkir.

Dövri nəşrlərdə bir sıra nəsr əsərlərini-
esse və hekayələrini maraqla oxuduğum
Ülviyyə Əhmədzadənin “Ulduz”dakı debütü o
qədər də uğurlu alınmayıb. Haqqında söhbət
açacağımız “Xoşuxınna” hekayəsini  ədəbiyyat
və sənət portalı olan sənət.az dərgisindən
oxumuşdum. Əsər nəinki ideya-məzmununa,
bədii məziyyətlərinə, sənətkarlıq, dil-üslub
xüsusiyyətlərinə görə də  ciddi suallar doğurur.
Oxucularda əsərlə  bağlı  mənfi fikir  forma -
laşdırmaq  niyyətindən çox uzağam, lakin dil-
üslub xətaları ilə əlaqəli  bir-iki məqama
diqqəti çəkmək istərdim.  “Evimiz iki otaqdan
və saymağı bilmədiyim üçün mənim gücümü
aşan (?-T.A) boydan-boya pəncərə lərdən ibarət
idi”. – cümlənin doğurduğu sual lardan biri də
budur ki, 6 yaşlı qız otaqları saya bilir,
pəncərələri yox? “Özü ora keçə bilərdi, bir də
onun gözündən qaça biləndə mən qaçıb
keçirdim”... – Fik rimizcə, hekayədə rast
gəldiyimiz bu qəbildən cümlələrin şərhinə
ehtiyac yoxdur. Ümid edirik ki, deyilənlər gənc
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yazıçının öz üzərində daha ciddi və daha
məsuliyyətlə işləməsinə əsas verəcək.

Sözün düzü, yaradıcılığına az-çox bələd
olduğum, 3-4 kitabın müəllifi Fazil Sənanın
“Nəzir qutusu” hekayəsinin  ilk cümləsindəncə
xəyal qırıqlığına uğradım. O yazır: “Son
zamanlar Bilman müəllimin kefi ala buludda
sərçə ovlayırdı”. Bədii təsvir və ifadə vasitələri-
epitet, təşbeh, metafora, mübaliğə və s.
yerində, uğurla işlənməyəndə fikrin ifadəsinə
yox, onun təhrif edilməsinə səbəb olur. “Kefi
ala buludda sərçə ovlamaq”- “kefi kök, damağı
çağ” anlamına gəlirmi? Ala bulud hara, sərçə
ovu nə deməkdir? Müəllifin gah “təbəssüm
fırladaraq”, gah da “mənalı baxışlar fırladaraq”-
kimi işlətdiyi kəlmələr hekayənin bədii-estetik
dəyərinə də kölgə salır.  Bəzən “Bilman”, bəzən
də “Bilman müəllim”, yaxud gah “Çəkələk”, gah
“Çəkələk xanım”, gah da “Çəkələk müəllim”, ya
da  “Çəkələk müəllimə”, hərdən “Naznaz”, ya da
“Naznaz müəllimə” kimi təqdim olunan pe -
daqoqların  hamısı-bir sözlə, hekayədəki  bü -
tün obrazlar yaltaq, quyruq bulayan, savadsız,
rüşvətxor, saxtakar, yalançı, fırıldaqçıdır. Sənət
və sənətkarlıq, ideya-məzmun  baxımından
zəif təəssürat yaradan hekayədə işıqlı, müsbət
heç nə yoxdur.

“Dərgidə kitab” ənənəvi rubrikasında bu
dəfə Təranə Vahidin “40-cı paralel” əsəri dərc
edilib. “40-cı paralel”də qarşımıza ən əvvəl
“Dəfn nəğmələri” ilə Cəmogilin kəndi, “qaya -
ların arasında gizlənmiş bapbalaca bir oba”
çıxır. Təranə Vahidin qələmi bu kəndin rel -
yefini ustalıqla elə bəzəyib-düzəyir, zinət -
ləndirir, elə cilvələndirir ki, bu kəndin
sa kinlərini, onların dəyərlərini, özünəməxsus
adət-ənənələrini elə məharətlə təsvir və
tərənnüm edir ki, yazılanlar oxucuda böyük
maraq doğurur, onun duyğu və his ləri -
ni ovsunlayır. Hekayə maraqlı məzmunu, axıcı,
ifadəli, cazibədar  dili, şirin təhkiyəsi, təsvir -
lərinin zənginliyi ilə yadda qalır.  Kəndin eni-
uzunu, ərazisi haqqında təsəvvür ya ratmaq
üçün Təranə Vahidin iki cümləsi kifayətdir:
“Kəndin ayağında Əmir kişi asqıranda kəndin
yuxarısında Ədil kişi qımışa-qımışa “öz başını
ye” deyərdi. Ya da kəndin yuxarısında Pilə Lətif
tütəyini püfləyib “Çoban-bayatı” çalanda

kəndin ayağında Tutu arvad yaylığının ucuyla
gözünün yaşını silib “Ürəyinə qurban olum, a
Lətif, bizi qırıf-batırdın” – deyə köks ötürərdi”.
Kiçik bir hekayədə  “kəndin yaddaş kitabı”,
“gözü-könlü tox”,  “hamının xeyrinə, şərinə ya -
rayan”, “qısqıvraq, “civə kimi”, “yaxşı ürəyi,
sapsağlam səsi” “ağ nəğmələri”, “qənimət
adam” Cəmo obrazı elə mükəmməl işlənmiş,
xarakteri, portreti  elə ştrixlərlə can lan dırıl -
mışdır ki,  az qala roman qəhrəmanı təəssüratı
yaradır. Sakinlərin toy, dəfn mərasimləri
Cəmonun ecazkar səsi, ifası, fitri bacarığı
sayəsində xüsusi təntənə ilə keçir. Bir məqam
da- müəllifin üslubu,  yazı manerası diqqəti
çəkir. O, bir cümlədə “ölmək” sözünü işlədir,
dərhal da  “ölümdən söz düşmüşkən” yazaraq
yeni temaya keçid edir, ya da “toy” kəlməsini
yazdığı cümlədən sonra “toydan söz düş -
müşkən” – yazaraq yeni mətləbdən bəhs
etməyə başlayır . Bir ekspert rəyinə sığmayan
bu hekayə, şübhə etmirik ki, mövzusuna, ide -
yasının aktuallığına, bədii-estetik səviyyəsinə
görə oxucuların rəğbətini qazanacaq. Leyt -
motivi “kölə düşməndən də təhlükəlidir”,
“köləlikdən azadlığa can atmağın başqa adı
qəhrəmanlıqdır” olan “Qarışqa təqvimi”,  Səfi -
nin və atasının timsalında insanın daxili
dünyasını, psixoloji gərginlikdən, mənəvi
sarsıntıdan  yaranan təlatüm və faciəni əks
etdirən “Göy üzü qanamışdı”  və “atasından
xəbərsiz” dünyaya gələn acı taleli qızın həyat
hekayəsini, onun yaşamaq uğrunda müca -
diləsini anladan, eyni zamanda  mürəkkəb və
müəmmalı xarakterli rəssamın tapıntısını –
“min çalarlı insan kədəri”ndən yaranan rəsmin
“təbəssümdən” daha dəyərli olduğunu  iddia
edən obrazları ilə  “Monokədər” hekayələri də
eyni maraq və məhəbbətlə oxunur.

Publisistika, xüsusilə bədii publisistika bir
yaradıcılıq sahəsi kimi mövzusuna, məz -
mununa, məqsədinə, tərzinə, təyinatına, eləcə
də dilinə, üslubuna görə çoxşaxəli, çoxplanlıdır.
İstedadlı şair-publisist Fərid Hüseynin “Ulduz”
dərgisində “İçməli yazı” rubrikası ilə verilmiş
oçerki fikrimiz üçün ciddi əsasdır. Müəllif
Tatarıstanın paytaxtı Kazandakı nadir “Sa -
moqon” muzeyindən aldığı təəssüratları
bölüşür. ““Huş oğrusu”  muzeyində” adlı gi -
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rişdə Fərid Hüseyn mey, onun faydası və
fəsadları haqqında fikirlərlə, bədii nümunələr
və kəlamlarla oxucunu tanış edir, “Muzey”,
“Xaça qədər”, “Qiyam”, “Çar otağı”, “Yeka teri -
nanın vaxtı”, “İçki şüşələri”, “Para, para, para...”,
“Dərman”, “Kazaklar”, “Hökumətlə hökumətlik
etmək”, “20-30-cu illər”, “Müharibə illəri”,
“Xruşşovun dövrü”, “Qorbaçovun zamanında”,
“Ümumi ab-hava”, “Elə qapıdan çıxırdıq ki”
yarımsərlövhələri ilə muzeyin tarixi, eks -
ponatları, içkinin rus xalqının tarixində,
taleyindəki yeri, rolu barədə maraqlı fikirlər
səsləndirir. Bu zaman konkret şəxsiyyətlərə və
tarixi hadisələrə, faktlara istinad edir. Sonda
səmimiyyətlə etiraf edir ki, “Samoqon” muze -
yində ona ikram edilən “75 qraduslu çəkilmə
araq”dan  müəllifin ürəyinə sərinlik, boğazına
od-alov yayılır. 

“Sənət” rubrikasında Samirə Əşrəfin Qara
Qarayev adına Mərkəzi  İncəsənət Məktəbinin
şagirdi, istedadlı skripka ifaçısı, Prezident
təqaüdçüsü, respublika və beynəlxalq miqyaslı
müsabiqə və festivalların mükafatçısı, laureatı
Zərrin Əliyeva ilə müsahibəsi “...skripkada o
gözəl əsərləri ifa edən bu qızdır” adı ilə verilib.
Müsahibə maraqla oxunur, suallar aydın,
yığcam, mənalı, cavablar sanballı və tutarlıdır.
Lakin unutmaq olmaz ki, dərginin auditoriyası
geniş, müsahibənin rəy formalaşdırmaq
imkanları və təsiri güclüdür. Unutmaq olmaz
ki, bəzən ehtiyatsızlıqdan, ya da diq qət -
sizlikdən yazıda səsləndirilən fikir bədxahlar
tərəfindən qərəzlə ümumiləşdirilə və əley -
himizə tirajlana bilər. Heç şübhəsiz ki,
skripkanın səsindən bezib köçən qonşu elə rus,
ingilis də ola bilərdi, yaxud öz qızına Zərrini
göstərib qürurla “ bax, skripkada o gözəl
əsərləri ifa edən bu qızdır”- deyən azərbaycanlı
xanım da ola bilərdi... 

Fəlsəfə doktoru, tanınmış folklorşünas
Cəlal Bəydilinin təqdimatında verilən “Qısa
fikirlər xəzinəsi” həm oxucular, həm də qələm
əhli üçün maraqlı və faydalıdır. Fəlsəfə elmləri
doktoru, professor Rahid Uluselin “Sayrışlar”
adlı fəlsəfi kəlamları, aforizmləri və lako -
nizmləri diqqətə və təqdirə layiqdir. 

Dərgidə ədəbi tənqidə, fikir mübadiləsinə
yer ayrılması, mübahisə və müzakirəyə mey -

dan verilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu
baxımdan Vaqif Yusiflinin “Gənc şairlər, sözüm
sizədir” seriyasının bu nömrədə də davam
etdirilməsi alqışalayiqdir. Səriştəli tənqidçi
gənclərlə səmimi ünsiyyət yaradır, onların
əsərlərini konkret faktlara, sitatlara istinad
edərək təhlil süzgəcindən keçirir, ideya, forma,
məzmun nöqteyi- nəzərindən dəyər ləndirir,
qənaətlərini bölüşür. Vaqif Yusifli gənclərə
resept verməyə cəhd etmir, yara dıcılıq
laboratoriyasına müdaxilə etməyə təşəbbüs
göstərmir, onlara “əsərə belə baş lamalı, belə
davam etməli, belə qur tarmalısan” – demir,
ədəbiyyat xiridarı, xeyirxahı  kimi tövsiyə və
məsləhətlərini verir. Ədəbi tən qiddən söz
düşmüşkən, həm də ekspert rəyi də bu janr
qrupundan olduğundan kiçik bir haşiyə
çıxmaq istərdik.

Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin,
mətbuatının böyük dostu, Osmanlı, rus, Qərb,
Şərq söz sənətini  dərindən bilən, ədəbi prosesi
diqqətlə izləyən, istedadlı yazıçı-publisist, na -
şir, redaktor və yeni üsullu məktəb yaradıcısı
dahi İsmayıl Qaspirali sənət, sənətkarlıq məsə -
lələrinə, yazıçı məfkurəsi və missiyasına, əsər -
lərin mövzusu, ideya-istiqaməti, dil, üslub
problemlərinə, eləcə də milli ədəbiyyatın, ədəbi
dilin  inkişafına, tənqidçinin vəzifəsi və
tənqidin ədəbi sözə təsirinə dair bu gün də
aktuallığını və əhəmiyyətini zərrəcə itir -
 məyən çox sayda məqalələr qələmə al mışdır.
“Tənqid” adlı məqaləsində (“Tər  cüman”, № 1, 7
yanvar 1896-cı il) Qaspi rali ya zırdı: “...tənqid
ədəbiyyatın tərəzisidir, tə rə zisiz bazar, tənqidsiz
ədəbiyyat lazımınca parlaq ola bilməz. Bez
bazarına arşın, çörək bazarına okka necə
lazımdırsa, ədəbiyyata ölçü olan tənqid, bəlkə,
daha artıq lazımdır. Ədəbiyyat maddidən daha
vacib olan mənəvi qidamızdır ki, mizan istər.
Hər nə olsa, geymirik, hər nə olsa, yemirik, elə
isə hər nə olur-olsun oxunar mı?». Tənqidçinin
işini “çörəkçilikdən və vaqon kömürçülüyündən
daha ağır” hesab edən  İ.Qas pirali zəngin irsində
tənqidlə, onun qar şısında qoyulan vəzifələrlə
bağlı müddə aları ümumiləşdirsək, aşağıdakı
qənaətlər hasil olar:

– tənqid ədəbiyyatın, düşüncə və əməlin
mizanı və ölçüsüdür ki, mütləq lazımdır;
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– tənqidin mətləbi gerçəyin ortaya
çıxarılmasıdır;

– tənqid hər əsərin, hər fikrin, hətta hər işin
həqiqi dərəcəsini təyin və zahir edir;

– tənqid bir ziyadır ki, gözəl düşüncə və
əməl onun sayəsində təyin edilir;

– tənqid yoxdursa, gözəl düşüncənin,
əməlin fəna, yaxud əksinə eybəcər düşüncənin,
pis əməlin gözəl görünməsi ehtimalı var;

– tənqid hər tərəfə baxan bir gözdür, yaxşı
görərsə, çox iş görər;

– tənqid ən əvvəl əsərin dilinə göz edər: dil
sadə, anlaşıqlı, təsirli, qüdrətli, obrazlı
olmalıdır;

– bir mövzudan iki qələm sahibi iki cür
yazar. Bunların gözəlini, istifadəyə yararlısını
müəyyənləşdirmək tənqidə, tənqidçiyə
məxsusdur;

– ədəbi tənqidin meydanı çox genişdir:
əsərin dili, üslubu, sənətkarlıq səviyyəsi,
məzmunu, ideyası araşdırılır, bəyan və təyin
edilir, istifadəyə yararlılığı müəyyənləşdirilir;

– əsər var ki, qayət gözəl və süslü dil ilə
yazılır, fəqət istifadəyə yararsızdır, əsər var ki,
dili qabadır, gözəl deyildir, fəqət fikri çox
dəyərlidir – bunları tənqid üzə çıxarır;

– tənqidin ictimai həyata təsiri daha
güclüdür: pis düşüncələri, əməlləri, köhnə,
ziyanlı adət-ənənələri rədd edib, ictimai şüuru
oyandıran tənqiddir;

– tənqid obyektiv, tərəfsiz olmalıdır, günəş
şüası kimi qaranlıqda görünməz şeyləri aşkar
etməlidir;

– tənqidçinin tərəzisi böyükdür: hər şeyi
çəkər, ölçər.

Ölkəmizdə bədii tərcümə sahəsində
zəngin təcrübə olsa da, müstəqillik
illərində xarici dillərə, eləcə də xarici
dillərdən Azərbaycan dilinə tərcümələrin
sayı çoxalsa da, peşəkar mütəxəssislər
nəsli yetişsə də, bu istiqamətdə daha ciddi
və daha səmərəli fəaliyyətin zəruriliyi
inkaredilməz həqiqətdir. “Ulduz”un hər
nömrəsində tərcümə ədəbiyyatına yer
ayırması dərginin bu sahəyə  qayğı və
diqqətindən xəbər verir.  Dərgi iyul
nömrəsində “Tərcümə saatı” rubrikası ilə
İran-abxaz əsilli Rusiya yazıçısı Fazil İs -
gəndərin “Çağrılmamış qonaq” hekayəsini
Xatirə Nurgülün tərcüməsində oxu -
cularına təqdim edir.

Dərgi  bədii tərtibat, dizayn ba xı mın -
dan, zövqlə,  peşəkarlıqla işlənib, göz
oxşayır, ən əsası isə  materialların daha
effektiv təqdiminə xidmət edir. 

Və sonda. Ədəbi meydan qəlb və
qələmin tükənməyən söz, sənət mü -
cadiləsidir. “Ulduz” dərgisi də səxavətlə,
təmənnasız şəkildə səhifələrini bu mü -
barizəyə açır. Qəhrəmanları və qalib ləri
isə oxucu və əlahəzrət zaman müəyyən
edəcək.
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– Salam. Gözlərin qəmlidir.
– Hiss edilir? Axı gülümsəyirəm.
– Hər gülüş kədəri örtmür. Səndə alınmır.

Gözlərin səni ələ verir. Bəs səndə nə alınır?
– Çətinlikdə olan adamlarda həyat eşqi

oyatmaq.
– Elə yazılarında da belədir.
– Bəy tərifi başladı.
– Ciddi deyirəm. Qulaq as, yazılarında

millilik yoxdur. Sanki neytral ölkənin sakini kimi
yazırsan. Adından savayı heç nə əsəri hansı
millətin nümayəndəsinin qələmə aldığını
bildirmir. Heç əksər qəhrəmanlarına ad da
qoymur san. Özünü buradan saymırsan?

– Çox zilə qalxma. Belə yazmaq ruhuma
yaxındır. Onsuz da milli əsərləri məndən əvvəl
də yazıb möhürünü vurublar. Mən başqa bayatı
oxuyuram. Öz yolum var.

– Yenə bax da. Pis alınmır.
– Ürəyim necə istəyirsə, elə də yazıram.

Məncə, ədəbiyyat oxucuların  fikri ilə öl çül mə -
məlidir.

– Mübahisə predmetidir. Televiziyada belə
prinsip var idi: tamaşaçının səviyyəsini müəy -
yən dərəcəyə çatdırmaq. Yeri gəlmişkən,
telejurnalistliyin əsərlərində duyulurmu?

– Ayrı-ayrı detallarda duyulur. Təsvirə çox
yer vermirəm. Oxucuların ürəyini çəkmirəm.

– Təsvir oxucunun ürəyini çəkir? Onda
Tolstoy, Dostoyevski nahaq elə yazıb?

– Məni dahilərin ruhu ilə üz-üzə qoyma. Mən
dəryada damlayam. Yazıram ki, darıxmayım.

– Maraqlı prinsipdir. Darıxmasaydın, yaz -
mayacaqdın?

– Yox. Həyatım boyu mənə darıxqanlıq
hakimdir.

– Sən də əvvəlki yazıçıları bəyənmirsən?
– Mən onları dəfələrlə oxuyuram. Həm söz

bazam artır, həm də o əsərlərin ruhundan
xoşlanıram.

– Azər Qismətə hansı ədəbi janr doğmadır?
– Hamısından varımdır. Doğma olanı no -

velladır.
– Yazmasan, nə olar?
– İçimə yığılar, ürəyim partlayar. Bir məşhur

mahnıdakı kimi: “Ürək, yarı yolda partlama”.

– Yaxşı əsərlərini daha çox harada yazmısan?
– Doğulduğum yerdə – Sabirabadda.
– Nəyin var?
– Quru cismim. O cisimdə hissiyatım. O

hissiyyatda aydınlığım. 
– Gülüşün də aydındır?
– Aydındır.
– Gizli nəsə yoxdur?
– Hər gizli – yağış kimi yağmalıdır. Günəş

çıxanda buxarlansın.
– Sənə yaxşı yol. Amma ədəbiyyat yolu daşlı-

kəsəklidir. Ayağını əzərsən.
– Daş mərhələsini keçmişəm. Qarşıdan sel

mərhələsi gəlir. Dözməyi öyrənmişəm. Ondan
da çıxaram.

– Görək də. Qəşəng bayatı oxuyursan.
(Və Azər Qismət – yəni özüm bu yerdə

gülümsədim.) 
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SEVGİ ZARAFATI

O, qışqıra-qışqıra nəsə deyirdi. Mənsə, bəlkə
də, zəh lətökən sualımla ondan əl çəkmək
istəmirdim:

– Yalnız onu bilmək istəyirəm ki, kimi
sevirsən?

Onun nə qış qı rıb- ba ğır dı ğı nı eşit mir dim. Çün -
ki sö yüş lə ri ni eşit mə məkç ün qu laq la rı mı qa pa -
mış dım. Əl bət tə, əl -qo lu nu oy nat ma ğı nı, çı ğır- ba -
ğı rı nı müvəq qə ti he sab edir  dim. Açı ğı, çox is tə -
yir dim ki, onun la ev lə nim. Və is tə  yir dim ki, uşaq -
 la rım ona ox şa sın lar, am ma hə ya sız lıq da yox. 

Mən ri ya ziy yat müəl li mi yəm. Uni ver si te ti bi -
tir dim, bu mək tə bə iş lə mə yə gəl dim. Son ra o
gəl di, gon bul. 

Heç kim onu ve ci nə alıb gözünün ucuy la da
bax mır dı. Çün ki çox kök, acı dil, qey bət cil, hə ya -
sız idi. Bə zən müəl  lim  lər ota ğın da uzun -u za dı
mə na sız qey bət lə ri nə qu laq asar, gu  ya ya nıb-
 töküldüyündən mi, yox sa baş qa nə dən mi, əl lə ri -
ni di zi nə çırp ma sı na ba xar dım. Əs lin də,
kim sə nin ona fi kir ve rib eşq elan et mə mə si nə
se vi nir dim. La zı mım ola caq dı. Əgər gon bu lu
özümə hə yat yol da şı et səm, is ti ra hət günlə rin -
də gəz mə yə çıx  saq, bir bə ni -a dəm, bir in s-cins
ya nım da ona bax ma ya caq. Bəs onun köklüyünə
ne cə dözə cə yəm? 

Uşaq lıq da nə nəm div lə rin in cə bel li, püstə -
do daq lı na zə nin lə ri ne cə ye mə si ni na ğıl edər di.
On da ar zu la yar dım ki, in cə bel qız la, ba dam ye -
yən də ud la ğı görünən na zə nin lə ev lə  nə cə yəm.
Bəs bu gon bul?  Ge cə lər onun la bir yas tı ğa ne cə
baş qo ya ca ğı mı düşünən də dəh şə tə gə li rəm. Tə -
səv  vür edi rəm ki, gözlə rim ta van da dır, hər dən
də onun pil lə va ri piy qat la rı nı sa yı ram. Öpüşən -
də çə nə si nin al tın  da kı bu xa ğı nın si fə ti mə ne cə
dəy di yi ni düşünən də ətim ür pə şir. Uş şş... Ya naq -
la rı nın qır  mı  zı lı ğın dan bi li nir ki, qa ra ci yə  rin də
ya ra yox dur, sap sağ lam dır. Yə qin, da la ğı, böy rə -
 yi də piy li dir. .. Bu ax maq fi kir lər ye nə gir di bey -
 ni  mə. Uşaq  lıq da be lə gic- gic da nı şıb mı rıq
diş lə rim lə hı rıl  da yar, “gic oğ lu gic” de yən atam -
dan şa pa laq alar dım. 

Saç la rı gur dur, de mə li, dözümlüdür, sa lon da
kəs dir mə yən də qu lac olur, hörük hörür. Bi li rəm
ki, var lı ol ma ya ca ğam. Pul suz lu ğu ma dözüb otu -
ra caq, “sə nin ki  mi əri ye rə quy la yım” de yib ata -
sı nın xa ra ba sı na qaç  ma  ya caq. Gözlə ri işıl da yır.
Çə tin ola caq onun la ya şa maq. Hər gün de yi nə -
cək, qo yun əti al ma ğı mı tə ləb edə cək. Mən sə
ota ğı mın qa pı sı nı ki lid lə yib ri ya zi araş dır ma lar -
la ba şı mı qa ta ca ğam. Çə tin də ol sa, iki həf tə dən
bir ər lik bor cu mu ye ri nə ye  ti rə  cə yəm. Or ta bab
pu lum ol sa, işi miz də ki Si ma ilə gə  zə   rəm, bəl kə,
hə lə mə şu qə ki mi də sax la dım onu. 

– De yə cək sən, ya yox? Ki mi se vir sən? 
Da ha ca va bı nın əhə miy yə ti yox idi. 32 ya şı

var. Özü yax şı bi lir ki, ərə get mək və  də si dir. 
A şa  ğı sı 80 il ya şa  ya  caq. Mən sə tez ölə cəm. Ulu
nəs li min ta cir, baq qal, men  şe vik nü ma yən də lə -
ri 45-50 il ya şa yıb lar. Bi li rəm ki, vaxt  sız gə bə  rə -
 cəm. Tez ölə cə yi min günah ka rı on lar dır, güman
ki, nəs li  mi zin bünövrə si ni qa zan da han sı sa bi ri
səhv edib, bəl   kə də, ha ra da sa günah iş lə dib ki,
in di Al lah qar şı mı za çı  xa rır. 

Si qa ret çək mək dən si fə tim bo ğu nuq dur. Yə -
qin, ağ ci  yə  rim Af ri ka zən ci si ki mi kömürlə şib.
Ha mı sı tə lə bə lik də ol  du. Ba şı mı qız lar la yox, çə -
tin te o rem lər lə məş ğul et dim. İn  di 37 ya şım da
si qa re ti at sam, iç mə yi tər git səm, 3-4 ilə güc lə tə -
miz lə nə cəm. Hər dən gözlə rim tor görür, qa ran -
 lıq olur, sə hər yu xu dan du ran da ba lıq ya ğı
içi rəm. Fu... çə tin dir, am ma ney lə mə li? Ai lə qur -
maq la zım dır. Əgər özümə fi kir ver mə yib tez- tez
xəs tə lən səm, uşaq la rım da xəs tə do ğu la caq.
Son ra əli qan dal lı məh bus lar ki mi qar şı la  rın da
diz çö küb he sa bat ve rə cəm.  

He sab la yı ram ki, 50 yaş da ölsəm, ilk uşa ğı -
mın 13 ya şı ola caq. Can la rı çı xar, ana la rı ilə əl -
ə lə ve rib evi do lan  dı rar lar.  A na la rı dözümlü
ola caq, go ru mu söyə cək, am ma el -o ba qı na ğın -
dan çə ki nib qəb ri min üstündə ağ la  ya caq, hə lə,
bəl kə, şam da yan dır dı. Ev lə nə cə yim bu gon bul
ai lə do lan dır ma ğın çə tin ol du ğu nu görüb ərə
get mək is tə yə cək. Kim dir onu alan? Əgər in di
be lə dir sə, o yaş da Al lah göstər mə sin. 

So yuq qə bir də sa kit uza na cam, ru hum on la -
ra ba xıb in ci mə  yə cək, od tu tub od lan ma ya cam,
go rum da çat la  ma  ya caq. Gon bul qa dın lar eh ti -
ras la rı nı tez iti rir lər. Bəs im  pe rat ri çə Ye ka te ri -
na? O da cə hən nəm ol sun, elə ha mı sı da.
Gon  bu lu mun eh ti ra sı ölmə sə də, han sı ax maq
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ki şi ci yəz ona ya xın la şar? İn di gözlə ri ni bə rəl dir.
Mə nə ərə gə lən dən son  ra göz bə rəlt mə yi sə nə
göstə rə rəm, if ri tə.  

O, pən cə rə dən küçə də ki sə kiy lə irə li- ge ri
ad  dım  la yıb av to bus gözlə yən uca boy oğ la na ba -
xır. Oğ lan da ona ba xır. Axı oğ lan nə yə sə, ki mə -
sə ba xıb vax tı öldürmə li dir. De  yə sən, axı vaxt
bi zi öldürür. Fəl sə fə ni xoş la mı ram. Mə nim re al -
lı ğım ri ya ziy yat dır. 

Uca boy oğ lan ona əl edir. Gon bul se vi nir. Də -
qiq bi li  rəm ki, oğ lan xə ya lın da onu ka fe yə apa -
rır, ya da çox  lu  ca öpüşmək üçün 32 mər tə bə li
bi na nın lif ti nə dar tış dı rır. Gə  lə  cək ar va dım
onun la gə lin lik pal ta rın da şə kil çək di rir, qə  dəh -
lə ri ni çan qa- çanq sa lıb bir- bi ri nə to xun du rur lar.
32 ya şı var, hə lə də ro man ti ka ilə ya şa yır. Bəl kə,
mən ol  ma  say  dım, 50 ya şı na can sə ni kim sə nin
ala ca ğı şübhə al tın  day  dı. Oğ la na ba xır, gözlə ri
gülür, bir çək lə ri ni naz la qu la ğı nın ar  dı na sı ğa -
yır, xə ya lın da oğ la nın qo lu na gi rib ba şı nı onun
çiy ni nə söykə yir. 

Son ra da ya ğış al tın da qa çı şır lar, is la nır lar.
Da ha son  ra ey van la rın, yay ka fe lə rin də ki çə tir -
lə rin al tı na yü yürür lər. Saç la rı is la nır. Ürkək cə -
si nə bir- bir lə ri nə ba xır lar. Oğ lan qı zın sa çı nın
di bin dən ucu na gə lib yum ru la nan, pa rıl  da yan,
bun dan son ra yad daş la rın da, xa ti rə lə rin də qa -
la  caq, ölümqa ba ğı ya da düşə cək, sə hə rin şe hi -
nə, tə zə tə ri nə bən  zə yən hə min ya ğış
dam cı la rı nı ov cu na süzüb şər bət ki mi içə  cək,
son ra eh ti yat la qı za içi rə cək. Son ra... Son ra do -
daq  la  rı nı onun do daq la rın da, is la nan bo yun- bo -
ğa zın da gəz  di rə  cək…  

Av to bus gəl mir. Oğ lan ona ba xır, na ğıl lar da -
kı 40 in cə  bel   li dən bi ri nə bən zə dir. Ya zı ğım gə -
lir. Yox, gon  bu  lu  ma ya zı  ğım gəl sə, gə lə cək də
boy num da otu ra caq. Ev də elə qay  da- qa nun qo -
ya cam ki, pən cə rə ni açıb heç ki mə ba xa bil  mə -
 sin. Ki şi lə ri onun  gözündən sa la cam. Bey ni nə
ye ri də cəm ki, ki şi lər qa dın la ra yal nız bir məq -
səd lə ya na şır lar. İnan  dır  maq üçün dost la rı mı
mi sal çə kə cəm. Hər şey düstu rum la ge  də  cək,
bu na əmi nəm. Na haq ye rə ri ya ziy yat çı de yi ləm
ki. İş  lər he sab lan ma və plan lı şə kil də ol ma lı dır.  

Onu döymə yə cəm. Am ma toy ge cə sin də
yağ lı si fə  ti nə elə şil lə çə kə cəm ki, qu laq la rı cin -
gil də yə cək, qor xa  caq, de di yim hər sözü qa nun
mad də si bi lə cək. Sə hə ri gün eh ti  yat la so ru şan -
da ki, “ni yə be lə et din? ”, de yə rəm ki, ha  lım

özümdə de yil di, iç miş dim. İna na caq, am ma qor -
xu ca nın  da qa la caq, yal nız do da ğı nın al tın da it
ki mi mı rıl  da na caq. Qa dın la rın 90 fa i zin də ol du -
ğu ki mi, gon bu lum da 12-13 ya şın da sev di yi oğ -
la nı ya dı na sa lıb “kaş ona ərə ge dəy  dim”
düşünə cək, iki uşaq dünya ya gə lə nə cən ke çid
dövrün də ki sev gi si ni mən lə müqa yi sə edə cək.
La kin yağ lı si fə ti nə də yə cək ikin ci şil lə dən son -
ra  sa kit lə şə cək, mət  bəx   də kar to fun çürüklə ri ni
tə miz lə yə cək.  

Çox uşaq can lı yam. İlk uşa ğı mı çox oy nat ma -
ya cam. Bil  sə ki, uşaq dan ötə ri ürə yim ge dir,
bun dan su i -is ti fa də edə cək, “u şa ğı götürüb ge -
də cəm bu xa ra ba dan” de yib min  nət qo ya caq. Ya -
xud “u şaq mək təb də acır, pul ver, bu fet  dən bir
şey alıb ye sin” qış qı rıb pu lun ha mı sı nı özünə gö -
tü rə cək, uşaq da bə yi rə- bə yi rə qar nı nı tu ta caq.  

Ge cə lər ya tan da pul la rı mı giz lə də cəm, yox -
sa qa ran  lıq da ci bi mi qır xa caq, sə hə ri gün bo ğa -
zı na bı çaq çə ki lən qo yun ki mi mə lə yə- mə lə yə
qa la cam. Əgər qı zım ol sa, hər ma aş da ce hi zi
üçün qab- qa caq, me bel ala ram, 50 ya şım da cə -
hən nə mə ge də cəm axı! Onu 14 ya şın da ərə ver -
səm, dər dim ol maz, ar xa yın ola ram.  

...U ca boy oğ lan gon bu lu ma öpüş göndə rir,
gon  bu lum  sa utan dı ğın dan ba şı nı aşa ğı sa lır. Eh -
... ya zıq oğ lan bil səy di ki, bu nun ca nın da nə lər
var? ?? 

Av to bus gəl mir. Ha va da so yuq dur. Adam lar
tit rə  yir, do daq la rı nın tər pə ni şin dən bi li rəm ki,
ya yın gəl mə si ni ar zu  la yır lar, yay da da qı şın gəl -
mə si ni gözlə yir lər. Əs lin də, fəl sə fə mən lik de yil.
Hə yat ri ya zi düstur lar üzə rin də qu  ru  lur və
gözəgö rünməz in şa at çı nın la yi hə si əsa sın da
sxem  lə nir. Əgər bu gon bul la ilin 365 gününü
düzgün bölüşdürə bil  mə  səm, on da ai lə hə ya tın -
da udu za cam. Ri ya zi he sab  la  ma  lar apar ma lı -
yam. De mə li, 182 gün küsə cəm, 183 gün
ba rı şa cam ki, ma raq lı ol sun, bez mə sin. Ər lə ri nə
xə ya nət et miş ar vad la rın öldürülmə si haq qın -
da kı ki tab la rı göz qa ba ğın da qo ya cam ki, aya ğı
sürüşmə sin. Qal dı uşaq mə sə lə si nə, üç uşaq bə -
sim dir, bi ri ölsə, iki si qa la caq. Ça  lı şa  cam de kabr
ayın da “ər lik bor cum ”u ar tıq la ma sı ilə ye  ri nə
ye ti rim ki, uşaq la rın ha mı sı oğ lan ol sun. Qa lan
ay lar isə evə ge cə gə lə cəm. Poz ğun Si ma ilə kef
edə rik, gon  bu  lu  mun sağ lı ğı na da vu ra rıq. Ah,
poz ğun Si ma. Sən mə şu  qəm ola caq san, gon bul -
sa ar va dım.  
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Av to bus gəl mir, gon bu lum iri gözlə ri ni
süzdürür ki, uca  boy oğ lan ona vu rul sun. Ye nə də
xə ya lın da oğ lan la ya  ğı şın al tın da, də ni zin qum -
lu ğun da qa çı şır lar. Qum luq da na  zik bu daq la
MƏ HƏB BƏT + SEV Gİ ya zır lar. Də niz dal  ğa la nır,
bi lin mir, bi ri arıq, o bi ri gon bul olan bu sev  gi li -
lə  rə ba xıb gülür, yox sa ağ la yır. Dal ğa lar qoy nun -
dan qa nad lı, qı zı  lı saç lı ağ at lar çı xır, sev gi li lər
isə bir- bir lə ri nə ba xıb xə fif  cə gülümsə yir lər, qa -
nad lı at la rın tər kin də otu rur lar, çap dıq ca ça pır -
lar. Na rın qum luq lar da at nal la rı nın izi qa lır,
dal ğa lar isə iz lə ri rəng  bə rəng ba lıq qu laq la rı na
qa rış dı rıb on  la rın qı za ran ya naq la rı na sıç ra dır. 

Gon bu lu mun ağır lı ğın dan atın be li sı nır. Uca -
boy oğ  lan onu qu ca ğı na götürüb öz atı nın tər  ki -
nə əy ləş di rir, çap  dıq ca ça pır lar. Be li sı nan at
dal ğa lar qoy nun da ça  ba  la  yır, əzab çə kir, bi lən  də
ki, mə həb bət yo lun da can ve rir, ölüm qa ba ğı ra -
hat la nır, də niz onu qoy nu na çə kə rək giz  lə  dir. 

Sev gi li lər isə çap dıq ca ça pır lar. Qız qəl bin də
and içir ki, çi yin lə ri nə sı ğın dı ğı oğ la na ömürlük
və fa lı ola caq, qar lı qış ge cə lə rin də ba şı nı əzə lə li
si nə si nə qo ya caq, qoy nun da bir is ti lik, bir ya xın -
lıq ta pa caq, şi rin və dad lı yu xu ya ge də cək, tez -
lik lə üçüncü in san övla dı nın dünya ya gəl mə si ni
ar zu la ya caq. 

Av to bus gözlə yən uca boy oğ la nın sa gon  bu -
lu mun xə yal la rın dan, ar zu la rın dan xə bə ri yox
idi. O, gon bu la ba xır  və 32 mər tə bə li bi na nın lif -
ti ni ar zu la yır dı. Bir- bi ri lə əla qə si ol ma yan iki tə -
zad lı ar zu. Əs lin də, fəl sə fə mən lik de yil,
ri ya ziy yat re al lı ğım dır. 

Gə lə cək də uşaq la ra da yə tut ma ya cam. İn  di -
 dən di li ada mı ye yir, uşaq la rı nı sax la ya bil  mə yə -
cək? Mən ölə nə cən o iş lə mə yə cək. Xa ra ba da
qa xı lıb uşaq la rı özü ki mi sağ lam böyütsə, bə -
sim dir.  

Av to bus gəl di. So yuq dan üşüyən uca boy oğ -
lan özünü av to bu sa tə pib nər mə na zik qı zın ya -
nın da otur du və on dan nə sə so ru şub gülümsə di,
heç gon bu lu ma bax ma dı. Öl, ca nın çıx sın, sə nə
bu da az dır, yan- tökül. Bu na bax, ba yaq  dan qum -
luq da at ça pır dı. Ay ya zıq, sə nə qa lan mən ola -
cam e. Bu nu bərk dən de yə bil məz dim, çünki
hə lə lik on dan qor  xur  dum. 

– Nə kəs di rib dur mu san ya nım da? – gon bul
qan rı lıb mə ni gördü, gözlə ri ni bə rəlt di. 

– Bil mək is tə yi rəm ki, gə lə cək ərin sə ni iş lə -
mə yə qoy ma sa, körpə lə ri oy nat ma sa, ər lik bor -

cu nu iki həf tə dən bir ye ri nə ye tir sə, mə şu qə
sax la yıb pul la rı nı giz lət sə, nə edər sən? 

– Bi lir sən ney lə rəm? Ge cə ya tan da ba şı nı kə -
sib qa nı nı içə rəm. 

Tə səvv ür edi rəm ki, ge cə ya tan da ona “ge -
cən xey rə qal  sın” de yi rəm, o isə qoy nu ma gi rib
xu mar la na- xu mar la na so  ru şur ki, “ə zi zim, bir -
dən qəf lə tən öldün, axı pul la rı nın ye  ri  ni bil mi -
rik, nə edə cə yik?” Din mi rəm. O, do daq la rım dan
öpür, de yir ki, “sə ni bu qə dər se vi rəm, sən sə
pul  la rı nın ye  ri  ni giz lə dir sən, ya xın lıq ver mə yə -
cəm”. Mən də çox dan giz  lət  di yim pul la rı mın ye -
ri ni on də qi qə lik eh ti ra sa qur ban ve  ri rəm. O isə
bic- bic gülümsə yir. Sə hə ri gün mən zi li beş də qi -
qə  lik eh ti ra sa qur ban ve rib onun adı na ke çi ri -
rəm. O isə ye nə də bic- bic gülümsə yir. Bi ri si gün
isə bi lən də ki, da ha heç nə yim qal ma yıb, ya xın -
lıq ver mir. Da ha bic- bic gülümsə mir. “Ge cən xey -
rə qal sın” de yi rəm, o isə de yir ki, “baş- bey  ni  mi
apar ma”. 

Yu xu ya ge di rəm. .. Görürəm ki, ba ba ol mu -
şam, nə  və  lə  ri mi yan- yörə mə yı ğıb şə kil çək di ri -
rəm. .. Uşaq lar se  vi nir  lər. Bir dən dəh şət li ağ rı
hiss edi rəm. Ba şım gər də nim dən ay rı  lır, di yir lə -
nib döşə mə yə düşür, ru hum isə gon bu lun “vay,
əri mi öldürüblər” na lə si ni eşi dir. Gon bul əli ni di -
zi nə çır pır, üzünü cır maq la yır, sa çı nı çən gə- çən -
gə yo lur. .. ar  vad   lar de yir ki, “can, ay gə lin, dul
qal dın”. Hə ə ə... Be lə ölüm dəh şət li dir.  

...Yu xu dan ayıl dım. Si ma ya nım da yox idi. Yə -
qin, işə ge dib. Tə bii ki, sə hər ye mə yi ha zır la ma -
yıb. Uşaq lar gözə dəy  mir. Ya dı ma düşdü,
bağ ça da dır lar. Şal va rı mın ci bin də pul yox dur.
Hə lə ax şam tap şır mış dım ki, ci bi mə pul qoy  sun.
Dünən ki ça xır dan son ra ba şım part la yır, gic ki -
mi otaq  lar da vur nu xu ram. Te le fon zəng ça lır. 

– Alo, sən sən? Ne cə sən? Ay əc laf, sə ni sə sin -
dən ta nı  dım. Ya dı na gə lir, beş il əv vəl pən cə rə -
nin ağ zın da so ruş dun ki, “sev di yin var mı?”
Ya dı na gə lir? Ya ğış ya ğır dı e, hə min gü nü de yi -
rəm. Nömrə ni güclə tap dım. Hə min söhbə tin sə -
hə ri gü nü əri zə ya zıb iş dən çıx mış dın, son ra
ta pam ma dım sə ni. Hər şe yi son ra ba şa düşdüm.
Ba şa düşdüm ki, mə nim lə ev  lən  mək is tə yir sən,
mə ni se vir sən, mən dən ötə ri ölürsən. Ya  dı na gə -
lir, de miş dim ki, əri mə nif rət elə səm, ba şı nı kə -
sə rəm. Bi li  rəm, ca va bım dan in ci din. Alo, alo...
eşi dir sən, za ra fat edir   dim. Al lah elə mə sin, heç
mən pis qı za ox şa yı ram? Bu na sev  gi za ra fa tı de -
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yir lər. Sən ye nə də mə nim lə ev lən mək is tə  yir -
sən? Eşi dir sən, alo, alo?.. 

...Dud-dud-dud... 
Sima gələnəcən zibilləri atmalıyam. Hələ

axşama xö rək hazırlamaq lazımdır, yoxsa gələn
kimi hirslənəcək. Gə rək gözünə yaxşı görünüm
ki, dünənki kimi içməyə ça xır alsın. Barmağıma
nişan vurum ki, telefon nömrəsini də yişdirmək
üçün ATS-in rəisinə ərizə yazmaq yadımdan çıx -
masın. Yoxsa Sima beş il əvvəl ürəyimdən nə
keçdiyini bi lib, başıma oyun açar. 

...Çöldə yenə də yağış yağır. Amma bu yağış
beş il əvvəlki yağış qədər maraqlı deyil. 

BALIQ

Pulun yarısı gətirilənə qədər əşyaları
toplamır, mebel lərin sökülməsi üçün şirkətə
zəng et mirdi. Üç mər təbəli evini içindəkilərlə bir
yer də satmışdı. Qızının yanına – İsveçrəyə
köçəcəkdi. Qızı əc nəbi ərini inandırmışdı ki,
“atam bizimlə qalsa, tez-tez narahat olmaram”.
Yeznəsi tək lifə humanist yanaşıb qay ınatasının
gəlməsinə razılıq ver mişdi. Atanın özünün isə
bu təklifə razılaşması altı ay çəkmişdi. Ondan
sonra da lazımi sənədləri hazırlamış, səfirlik -
dəki müsahibədə iştirak etmiş, beş marketini,
iki yana caqdoldurma məntəqəsini və çınqıl
karxanasını sat mağa da xeyli vaxtı getmişdi. Hə,
bir də bağ evi vardı. İm kanlı tanışları arasında
söz buraxmışdı ki, bağ evini də satır. Amma hələ
ona müştəri tapılmamışdı. Beləliklə, bü tün
işlərini görüb qurtarmışdı. Qalırdı otuz üçüncü
müş tə ri nin pulun qalanını gətirməsi. Hələliksə
paytaxtdan kə nar dakı bağ evində yaratdığı nağıl
dünyasından ay rıla ca ğını düşünüb köks ötürür,
indidən darıxırdı. Məlik məm mə din əlindəki
cavanlıq almasını iylədi. Sarı rəngli qızıl gülü
qoparıb Cırtdanın çiynindəki xurcununa atdı.
Şrekin ye kə qulağına pıçıldadı ki, təzə sahibinin
xətrinə dəy məsin. Evinin üstünü örtən kirəmitə
qədər sarmaşan qızıl gülə baxıb dərindən nəfəs
aldı. Vəzifəli adamları, sahib karları hə yətinə
gətirib o sarmaşıq qızılgülə tamaşa etdirib
lovğalanar, “xa rüqələr yaratmışam” – deyə,
həyətindən bir az aralıdakı gölün ətrafında kabab
qonaqlığı verərdi. Kö mək çisi xırda balıq ları
Bankədən gətirib gölə atandan bəri ya man bö yü -

müşdülər. Müştəri pulun qalanını da gətirsəydi
bircə...

Həyətdəki əl damını da kənd üslubu ilə
tikdirmişdi. İçə ridə yastı çəkələyini axtaranda
gözünə tilovu sataşdı. Ağ lına gəldi ki, göldəki
balıqları tutsun, həm də darıx maz dı. Əlli altı
milyonunu İsveçrə bankındakı hesaba ke çirən -
dən sonra ürəyi sakitləşsə də, bu üç gündə
yaman da rıxır dı. Ürəyi sinəsinə darlıq edəndə,
otuz üçüncü müş tə  rinin kərpic qoyanına
söyəndə tilovun gövdəsinin çatına dolan palçığı
dırnağı ilə qaşıyırdı. Tilovu dartıb çölə çıxar maq
istəyəndə ucu elektrik lampasına dəyib sındı,
şüşə qırın tıları başına töküldü. 

Qürubun öləziyən işığında tilova diqqətlə
baxmaqdan ötrü eynə yi çatmırdı. Evə girib
eynəyini götürdü. Diqqətlə bax dı. Tilovun
qarğısı çox bozarmışdı. Onu ehtiyatla çə mən liyə
uzadıb fənəri axtardı. Yadına düşdü ki, əl damını
işıq landır maq üçün ehtiyat lampa yoxdur.
Bayaqkı hadisəni xatır layıb əlini dazına çəkdi.
Başının cızılmış yeri qana mışdı. “Heç hənanın
yeri idi?” – dilxor halda deyindi. Bayaq dan iş
tapmadığından darıxırdı. İndi balaca ideya yara -
nan kimi ardınca maraqlı hadisələr gətirirdi.
Mərhum dayısının kafesinin qarşısında bulka
satmağa utananda illə rin öz ardınca zənginlik
gətirəcəyini düşünməzdi. Bu ba rə də yetərincə
xatirələrə daldığından daha yorulmuşdu. Əsas
məsələ ideyasına ekzotika donu geyindirib balıq
ovuna çıx maq idi. “Balıq ovu” sözünə qı mı -
şandan sonra əl da mında konserv qabını
axtardı. Fənərin zəif işığında iki gün əv vəl kəsib
kababa vurduğu toyuqdan qalma yumurtaları
xıncım-xıncım etməsinə, çiyni ilə toxunduğu
soyuducunun yırğa lanmasına əhəmiyyət ver -
mədi. Konserv qabını tapıb çölə çıxdı. Bağın
qaratorpaq hissəsinə addımladı. Çöməlib
barmaq larını çəngəl kimi torpağa salanda ovcu
qıdıqlandı. Bir dəfəyə dörd kömbə soxulcan
çıxmışdı. Dizləri ağrıdı ğın dan azacıq səntirləsə
də, balıq ovunun uğurlu keçə cəyini düşünüb
canına təpər verdi. Tilovu uzatdığı çəmən liyə
çatanda maykasına qədər tərləmişdi. Evə girib
tərli paltar larını dəyişməyə sevinci imkan
vermədi. Kürə yinin ortasındakı birzolaqlı tərin
son ünvanının hara olacağını yaxşı bilirdi.
Çəmənlikdə oturub tilovun ipini sahmana saldı.
Nazirlikdəki ikinci müavinin zənginə “no”
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düyməsini basıb dodağının altında “cəhənnəm
ol” mızıl dadı. Bu dəfə birzolaqlı tərin kürəyində
müxtəlif isti qa mət  lərə yayılmasına sətəlcəm
qorxusu ilə yanaşmadı. Konserv qabının
aralanmış qapağından sivişib çıxmaq istə yən
soxulcanın həyasızlığına dözməyib elə onu da
tilo vun qarmağına keçirdi, “dur durduğun
yerdə” deyib ona acıqlandı. Uzunluğu on, eni beş
metrlik gölün üstündəki en siz körpüyə sarı
addımladı. Qonşu bağdan gələn musiqi sə sinə
qulağını şəkləyib duruxdu. Musiqi balıqları
qaçıra bilərdi. Qonşunu haraylayıb dedi ki,
təzyiqi qalxıb, mu siqini kəssin. 

Qa na mış da zı na tu mar çə kib ti lo vu gölə at -
dı. On də qi qə dən çox sə bir gə tir mə yib ye rin də
qur ca lan dı. Ti lo vu kör pünün qay naq edi lən də -
li yi nə sa lan dan son ra evə tə ləs di. Be lin dən san -
cı tut du ğun dan yanp örtü ad dım la ya -ad  dım la ya
qu laq tə miz lə yə ni götürüb ge ri qa yıt dı. Qu la ğı nı
tə miz lə di yi çirk li çöplə ri ci bi nə dol du rur du.
Gənc li yin dən xa siy yə ti idi. Xa ti  rə lə ri ni ya da sal -
ma dı. Əla və düşüncə lər lə bey ni ni ağır laş dır ma -
dı. Dünən ma saj çı xa nım gə lib on günlük
müa li cə nin xər ci ni apar mış dı, tə zə dən ça ğır maq
is tə mir di. Sa hib kar şə rik lə ri, pay tax tın pro ku ro -
ru, na zir li yin rəh bər li yi ilə vi da laş mış dı. Həm
bağ evin də, həm pay taxt dan kə nar da kı res to -
ran da sağ lı ğı na tə rif lər de diz dir miş, vax ti lə da -
lın ca da nı şan la ra, qu yu qa zan la ra zəng edib
dünya nın ən iy rənc söyüşlə ri ni yağ dır mış dı. Bi -
lir di ki, iki-üç günə xa ri cə ge də cə yin dən nə məh -
kə mə yə ver mə yə, nə də haqq -he sab çü rüt mə yə
im kan ta pa bi lə cək lər. Am ma al çaq la ra ürə yin -
də ki lə ri ya man bo şalt mış dı. Pis lik et  dik lə rin dən
ha lal lıq al ma ğı isə nə yə görə sə unut muş du. 

Yed din ci çirk li qu laq tə miz lə yə ni ci bi nə ba -
san da ti lo  vun qır mı zı şa rı su ya ba tıb- çıx dı... ba -
tıb- çıx dı... ba tıb- çıx dı... O, var lı ğı nın ölə zi yən
ru hu na də rin dən tə kan ve rib ti lo vu qal dır dı.
Düşmüşdü. Çə ki düşmüşdü. Ti lo vu özünə tə rəf
çə kib ha va sız lıq dan bə də ni ni qıv rıl dan ba lı ğın
qa na yan ağ zı nı qar maq dan çı xa rıb körpünün
üstünə qoy du. Ba lı ğın qıv rı la- qıv rı la tə zə dən
özünü gölə ata ca ğın dan qor xub qu ca ğı na al dı,
ved rə da lın ca tə ləs di. Ba yaq lam pa sın maz dan
əv vəl əl da mı nın so lun da ved rə görmüşdü. İçə -
ri gi rib ye ni xə sa rət lər al ma maq üçün əli ni qa -
ran lıq da so la uza dıb ved rə ni götürdü. Körpüyə
ça ta çat da ya dı na düşdü ki, ba şı nın cı zı lan ye ri -

nə yod vur ma yıb. Sək sən di, an caq yat maz dan
əv və lə qə dər tə xi rə sal dı. Şə kə rə tu tu lan dan be -
lə iş lə ri ar va dı edər di. O da ölən dən son ra qa na -
yan ye ri nə tibb ba cı sı nı qa pı ya gə tir dib həm yod
vur du rar, həm də dil xoş luq edər di. Ha mı nın –
onun da, evin aş pa zı nın da, ka bab çı nın da pu lu -
nu ver miş di. Bağ ba nın pu lun dan kəs sə də, ve ci nə
de yil di. Çünki ərik ağa cı bu mövsümdə cə mi-c -
ümlə ta nı üç-dörd mey və gə tir miş di. To yuq  la rı kə -
sib tükünü bağ ba nın ar va dı na yol du rub ka bab
çək miş di, yu mur ta lar dan da ye di yi ni qay na dıb
ye miş, ye mə di yi ni də əl da mın da fə nə ri ax ta ran -
da sın dır mış dı, mey  və lə ri gə və lə miş, aza cıq
çürük olan la rı çöl qa pı sı nın ağ zı na tökmüşdü.  

Günor ta göldə ki dörd ba lı ğı görən də keç miş
müa vi  ni nin qa ra sın ca de yin miş di. Onun ba lıq -
 la rı tut maq üçün gə tir di yi gə də səh lən kar lıq
edib miş. Görünür, hə min vaxt dörd ba lıq sək sə -
kə için də gölün ət ra fın da kı qa mış lı ğın ara  sın da
giz lə nib miş, “ey bi yox, bu işi özüm görə rəm”. Bir
ba lı ğın ta le yi ni in di cə həll et di. Ved rə yə su
tökmə di. Bir az dan man qa lı qa la yıb ka bab edə -
cə yin dən su da sax la ma ğı la zım sız bil di. “Təd ri -
cən ölsə, şi şə ke çi rən də qıv rı lıb ma  ne  çi lik
törət məz”, – de yə fi kir ləş di.  

Kon serv qa bın dan çı xar dı ğı so xul ca nı qar -
ma ğa ta  xıb ye nə gölə at dı. Ba lıq ovu nun inan dı -
rı cı çıx ma sı üçün evə tə ləs di. Mət bəx dən
mər hum ar va dı nın ce hiz gə tir di yi ter  mo su ta -
pıb içi ni su ilə çal xa la dı. İçi nə at dı ğı qu ru ça ya
dis pen ser dən qay nar su əla və edib ye nə çal xa -
la dı ki, tez dəm lən sin. Qul pun dan tu tub körpüyə
sa rı ge dən də aya ğı boş lu ğa düşdü. Di zi ağ rı dı.
Diz lə ri nə vu ru lan ba ha lı yağ iy nə si nin xey ri ol -
ma mış dı. Ağ rı ya fi kir ver mə di. Ved rə  də  ki ba lı -
ğın ya vaş- ya vaş ca nı nın çıx ma sı nı görən də
di zi nin ağ rı sı nı da unut du.  

Ter mos dan çay süzüb ov cu nu isit di. Pa yı zın
üşən ti si ni si fə ti ni ya la yan meh dən duy du. Çın -
qıl kar xa na sı nı sat dı ğı mil yon çu sa hib ka rın
üç mər  tə bə li evi nə qoy du ğu qiy mət lə ra zı  laş -
ma mış dı. O da re kord qiy mə ti ni en dir mə yib, nə -
ha yət, otuz üçüncü müştə ri ilə ra zı laş mış dı.
Hə min müştə ri pu lun ya rı sı nı ve rib növbə ti üç
gündə qa la nı nı ödə yə cə yi nə qo ca nı xa tir cəm et -
miş di. Mil yon çu İs veç rə yə bi let si fa riş ver miş di.
Evin qa lan pu lu ödə nən dən son ra ban ka ge dib
he sa bı na köçü rə cək, ora dan da ae ro por ta, vəs -
sə lam. Əl vi da, doğ ma tor paq.  
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Ti lo vun qır mı zı şa rı tər pə nən də çay la do lu
ter mo sun qa  pa ğı nı böyrünə qo yub qar ğı dan ya -
 pış  dı. İkin ci ba lıq da qar ma ğa keç miş di. “Qar  ma -
ğın iti ucun dan ha ra qa ça caq san axı?!” – ba lı ğa
don qul da nıb ti lo vu su dan çı xar ma ğa tə ləs  mə di,
qa pa ğa süzdüyü ça yı nı hor tul dat dı. Ağ  zın  da kı
diş lə mə qənd xır çıl da yan da ter  mos dan ye nə çay
süzdü. Qa ral mış və çat la mış do da ğı nı qa ba ğa
uza dıb buğ  la nan ça yı üfürdü, bir -i ki qur tum al -
dı ki, di li nin üstündə ki qən di ərit sin. İkin ci ba -
lıq qar maq da çır pı nıb ölüm-di rim müba ri zə si nə
qal xan da qo ca əyi lib ved rə də ki bi rin ci ba lı ğa
bax dı. Son nə fə si ni alır dı. Düşündü ki, bu nu da
onun üstü nə at sa, pul cuq la rı nı sürtüb bir- bi ri nə
can ve rə bi lər lər. Ye nə qal xıb ved rə da lın ca get -
mək is tə yən də ya dı na düşdü ki, onu heç ha ra da
ta pa bil mə yə cək. Əli ni pen cə yi nin ge  niş ci bi nə
sal dı. Ora sı xa sıx iki ba lı ğı so xuş dur maq olar dı.
Ağ zın da kı qənd əri yib xır da zər rə cik lə rə bö -
lünən də ti lo vu çək  di. Ba yaq kın dan da iri ikin ci
ba lı ğın kömbə qar nı nı sı ğal la dı: “Qar nı kömbə -
dir sə, de mə li, sa rı kürüsü bol dur”. Kürünü, ümu -
miy yət lə, iça la tı ay rı ca qı zar  da caq dı. Bu nu
tə səv  vür edən də şər ti ref lek si işə düşdü, ağ zı -
nın kə  na rın  dan axan tüpürcə yi ni bi lə yi ilə sil di.
Ba  lı ğı qar maq dan ayı rıb ci bi nə sox du. Ved rə də ki
bi rin ci ba lıq ölmək bil  mir di. Çə ki lər axı gec ölür. 

Ti lo vu üçüncü də fə gölə atan da uşaq se vin -
ci ni ya xın  la rı nın görmə mə lə ri nə he yifs  lən di.
Onu be lə görmək üçün dünya nı ve rər di lər. Am -
ma in di al qış la yan ol ma dı. Al qış  la rı özü edə cək -
di. Göldə qa lan iki ba lı ğı da tu tan da. 

Ya rım sa at da keç di, ti lo vu qal dır dı ki, so xul -
ca nın qar  maq  da olub -ol ma ma sı nı yox la sın. So -
xul can yır ğa  la nır  dı. On beş də qi qə ke çən dən
son ra qə ra ra al dı ki, növbə ti iki ba lı ğın işi nə sa -
bah ba xar.  

Ved rə də ki ba lı ğın öldüyünü görüb ci bin də -
ki ba lı ğı əv vəl ki nin üstünə at dı. Üst-ba şı nı çır -
pıb çə mən li yə doğ ru ad dım  la dı. Ba lıq la rı yu yub
yar dı. İça la tı nı ay rı ca qa ba tökdü, özlə ri ni şi şə
ke çir di, man qa lı qa la dı, köz ba lıq la rı qıp qır  mı zı
ha la gə tir di, “Bor do” ça xı rı ilə ye di. Da zın da kı cı -
zı ğa yod sürtdü. Son ra te le vi zo ra bax dı. Yo rul -
muş du. Ayaq la rı nı sürüyə-s ürüyə çar pa yı sı na
ya xın laş dı. Sol böy rü üstə çev ri lib xoş ov qat la
yu xu ya get di.  

Er tə si gün ti lo vu gölə atan dan on beş də qi -
qə keç  mə miş üçüncü ba lıq qar ma ğa düşdü. Yu -

xu dan oya nan dan gə və lə  mə yə ağ zı na bir şey at -
ma dı ğın dan hə min ba lı ğı tez şi şə çək mək is tə di.
Dördüncü – axı rın cı ba lı ğı körpünün üstündə
ka bab ye yə- ye yə də tut maq olar dı. “A ğa bur da,
ağa can bur da”, – de yə do da qal tı zümzümə et di,
kömürü man  qa la atıb alış dır dı. Bir az dan qıp -
qır mı zı qı za ran ba lıq  dan qo pa ra- qo pa ra ti lo vun
şa rı nın tər pən mə si ni gözlə di. Mə  də si nə bir şey
get di yin dən ar xa yın laş dı. Ax şam aç dı ğı “Bor do”
ça xı rın dan da ha bir qə də hi də so nun cu ba lı ğın
tez tu tul ma sı nın şə rə fi nə iç di. Rəng siz ya na ğı
aza cıq al lan dı. Günə şin şə fəq lə ri ça xır dan axan
gözlə ri ni xu mar lan dır dı. Elə körpüdə cə otur du -
ğu yer də ba şı nı al çaq mə həc cə rin ti ni nə söykə -
yib mürgülə di. Də qi qə lə rin keç mə si ni bə də ni
mə həc cər dən böyrü üstə aşan da ayı lıb bil di.
Özünü di kəl dib qı yı lan gözlə ri ni ye ni dən yum -
maq is tə yən də gördü ki, qır mı zı şar ba tıb- çı xır.
Bir dən xa tır la dı ki, so nun cu ba lı ğı tut ma lı idi.
Yu xu nun və ça xı rın tə si ri ilə göz qa paq la rı nın
ağır laş ma sı na im kan ver mə yib aya ğa qalx dı.
Dördüncü ba lıq da qar ma ğa keç miş di. Bu se vin -
cin tez bit mə si ni is tə mə yib ti lo vu çək mə di, əl lə -
ri ni ba şı nın ar xa sı na ke çi rib bir az ta ma şa elə di.
Son ra bağ evi ni alan müştə ri yə zəng vu rub ke -
fi ni so ruş du, sa bah mütləq gəl mə si ni is tə di. O da
sa bah pu lun qa la nı nı ödə yə cə yi ni bil di rib te le -
fo nu qa pa dı. Ye nə ti lo vu çı xar ma ğa tə ləs mə yib
şüşə nin di bin də ki ça xı rı ba şı na çək di. Şüşə ni en -
di rib çə nə si ni si lən də gördü ki, qır mı zı şar da ha
ba tıb- çıx mır. Hövlnak ti lo vu qal dır dı. Qar ma ğın
ucun da ba lı ğın ağ zı nın cı rıl mış ye rin dən ti kə
qal mış dı. Ba lıq ağ zı nın cı rıl ma sı he sa bı na hə ya -
tı nı qur ta rıb gölün bu la nıq su yu na baş vur  muş -
du. Qo ca gölə bax dı. Kon serv qu tu sun da kı
so nun cu so xul  ca nı qar ma ğa ke çir di. “Ə gər bir
də fə ti lo va düşübsə, ye nə düşə cək”, – özünə tə -
səl li ve rib axan gözlə ri ni ovuş  dur  du. Yu xu su nu
qa çırt dı ki, ba lı ğın ti lo va düşmə si fürsə ti ni əl dən
ver mə sin. 

Pa yı zın me hi pen cə yi nin ətək lə ri ni yel lə dir,
də qi qə lər ba şı na çə kic ki mi çır pı lır dı. Sa at ya -
rım ke çən də ti lo vun ucu nu körpünün qay naq
edi lən də li yi nə ke çi rib diz lə ri üstə çöməl di, ba -
lı ğın ölüb-ölmə mə si ni öyrən mə yə ça lış dı. Diz lə -
ri nin ağ rı sı ürə yi nə vur sa da, sə bir lə süni gölün
hər künc-bu ca ğı na ba xıb onu görmə yə ni şa nə
ax tar dı. Qur  ba  ğa   la rın tul lan ma sın dan su da ha
da bu la nır, so nun cu ba lı ğın ha ra da giz lən mə si
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ay dın laş mır dı. Qa pı nın qar şı sın  da kı uca çi na rın
aşa ğı bu da ğı nı əyib bir tə hər sın dı ran da ar xa sı
üstə sən tir lə di. Be lin dən ağ rı qop du. Güc ve rib
özünü sax la dı. Onur ğa sütu nu nun ağ rı sı nı unut -
ma ğa ça lı şıb çi na rın bu da ğı ilə gölün su yu nu lə -
pə lən dir di. Ba lıq görünmürdü. Ya pal çı ğın
ara sın da kı çat lar da, ya qa mış lıq da giz lən miş di,
ya da ağ zı nın cı rıl ma sı hə ya tı na son qoy muş du.  

O, qa mış lı ğa tə rəf ad dım la yıb bu da ğı ora da
çırp dı. Qa mış la rın di bin dən nə sə si viş di. Ürə yi -
nin döyüntüsü ar tdı. Sa kit cə gözlə ri ni gəz di rib
su yun aza cıq du rul ma sı nı gözlə di. Bir dən onu
gördü! Sağ dır!! Ölmə yib! !! Körpüyə qa yıt dı. Ti -
lo vu sı ğal la dı. Ağır döyüşə ge dən cən ga vər lər at -
la rı nın qu la ğı na pı çıl da yan ki mi ti lo va nə sə de di.
De yə sən, dua edir di. Şə kər xəs tə li yin dən ya ra -
nan ac lıq ya xın la şır dı. Sə hər qa la dı ğı man qal dan
na zik tüstünün çıx ma sı na ba xıb ud qun du.  

İki sa a tın boş keç mə si nə əsə bi lə şib ye ni dən
körpüdən aşa ğı en di. Ba lıq qar ma ğa keç mir di.
Çi na rın bu da ğı nı hirs lə su ya çır pıb onu ti lo va
doğ ru is ti qa mət lən dir mə yə ça lış dı. Ye nə də su -
yun du rul ma sı nı gözlə di. Səb ri çat ma yıb qu ru -
muş pal çıq lar dan götürüb hirs lə su ya tul la dı.
Ba lı ğın quy ru ğu nu görən də tə zə dən körpüyə tə -
ləs di. Əsə bin dən ter mo sa tə pi yi ne cə iliş dir di sə
içi nin gümüşü şüşə örtüyü çi lik lən di. Ti lov dan
ya pı şıb dart dı. So xul can ye rin də qıv rı lır dı. Ka -
bab ye yən də ye rə düşən çörək qı rın tı sı nı
tüpürcə yi ilə is la dıb xə mir ləş dir di, ikin ci qar ma -
ğa ke çir di. “So xul ca na gəl mə yən xə mi rə gə lər”
fik ri ilə ti lo vu bir də su ya at dı.  

Də qi qə lər ke çir, ti lo vu qal dı rıb ba lı ğın qar -
ma ğa ke çib- keç mə mə si nə ba xır, şa rı bər ki dir,
dil xor lu ğun dan nəb zi sürət lə nir di. Axı ne cə ola
bi lər di ki, ömrü bo yu ha mı nı qar ma ğı na ke çi rən
mil yon çu in di əl boy da bir ba lı ğın əlin də əsir-
 ye sir qal sın? Axı ne cə ola bi lər di ki, əl boy da bu
ba lıq beş də qi qə lik mə su liy yət siz li yi nə görə
qar maq dan ca nı nı qur tar sın, axır da da ona quy -
ru ğu nu şap  pıl dat sın?  

O, ye yin- ye yin var- gəl edir, özünü sa kit ləş -
dir mə yə ça lı şır dı. Qon şu dan eşi di lən mu si qi yə
xı rıl tı lı səs lə qış qı rıb kəs mə lə ri ni tə ləb et di. Yez -
nə si nin İs veç rə dən zən gi nə də ca vab ver mə yib
te le fo nu nu çə mən li yə tul la dı. Ti lov dan ya pı şıb
gah pı çıl da yır, gah qış qı rır, gah da yal va rır dı:
“...Keç qar ma ğa... Mə ni öldürmə... Ya zı ğın gəl sin. ..”
Ba lıq isə qar ma ğa keç mir di. Günəş çox dan qüru -

ba en miş di. O, ti lo vu ye rin də sax la yıb evə qa yıt -
dı. Əmin idi ki, ba lıq ge cə dən sə hə rə qə dər qar -
ma ğa ke çə cək, sə hə rə sürpriz ola caq.  

Yu xu da sa yıq la dı, tə pik at dı, di va rı yum ruq -
la dı. Sə hər du ran da bütün bə də ni tə rin için də
idi. Ge cə pal tar lı yat dı ğın dan elə də dur du. Ac lı -
ğın onu ko ma ya sa la bi lə cə yi ni düşünmə yib gölə
doğ ru yüyürdü, su ya bax dı. Sa kit lik idi. Gözlə ri
qan ça na ğı na dönmüşdü. Qor xu lu si fət lə ti lo va
doğ ru get di. “Bəl kə, ge cə dən qar ma ğa ke çib?” –
ümi din ya rat dı ğı bir an lıq se vinc lə ti lov dan ya -
pış dı. Gözlə ri ni yu mub pı çıl da dı. An caq onun nə
de di yi ni ba lıq eşit mir di. 

Ti lo vu çək di. So xul can dan, su da əri miş xə -
mir dən sa va yı heç nə görmə di. Ba şı nı əl lə ri ara -
sı na alıb bir müddət da yan dı. And iç di ki, bu
ev də ye yə cə yi so nun cu ye mək o ba lıq ola caq.
İkin ci an dı nı da iç di, “sə ni an caq ti lov la tu ta ca -
ğam”.  

Ba şı nın zərb lə gup pul da ma sı da bağ dan en li
şlan qı dar ta- dar ta gə tir mə si nə ma ne ol ma dı.
Son ra bir də ba ğa qa yı dıb mo tor la iş lə yən su
mühər ri ki ni ta pıb gə tir di. Şlan qın bir ucu nu
küçə də ki ka na li za si ya qu yu su na sal dı. Yol dan
ke çən qa dı nın bax ma sı na “gözünü nə zil lə mi -
sən?” de yib qış qır dı. Qa dın qor xa raq ar xa sı na
bax ma dan sürət lə uzaq laş dı. Görünür, qon şu su
adı dil lər də gə zən qo ca mil yon çu nu üst-ba şı pal -
çıq lı, si fə ti tüklü, gözlə ri nin ağı nı qan lı görmə -
miş di.  

Şlan qın o bi ri ucu nu da gölə sal dı. Qa mış lı -
ğın ara  sın da giz lə nən ba lıq evin sa hi bi nin han sı
dəh şət li əmə lə əl at ma sın dan xə bər siz idi. Şlan -
qın qu yu da kı ucu na qoş du ğu su mühər ri ki ni işə
sal maq la gölün sə viy yə si en mə yə baş la dı. O, əli -
ni be li nə qo yub özündən ra zı hal da ba şı nı yel lə -
di. Son ra evə ke çib təz yiqö lçə ni qo lu na bağ la yıb
ölçdü. Təz yi qi qalx mış dı. Li mo nu so ra- so ra cəld
gölün ya nı na ad dım la dı. Gördü ki, gölün su yu
lap aza lıb. Yal nız or ta da, iki metr lik da i rə də su
qal mış dı. Ba lıq ora da idi. Se vin cin dən çə mən lik -
də uza nıb əl lə ri ni ba şı nın ar xa sı na ke çir di. Li -
mo nu so nun cu dam la sı na qə dər so ur du. Lə ti
ağ zı nın qı ra ğın dan sal lan dı. Dir sək lə nib qu ru -
yan gölə bax dı. “Hə yat ne cə də gözəl dir!” – qa -
lib gəl miş döyüşçü ki mi aya ğa qal xıb kömür
ki sə si ni man qa lın ya nı na qoy du.  

Su yun azal ma sı nı görən ba lıq özünü axa ra
bu rax mış dı. Pal çıq da an caq qur ba ğa lar qa lıb
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na bax dı. Onun gəl mə si nə qə dər nə sə alı na caq -
dı. Ti lo vu ba lı ğın üzmə tra yek to ri ya sı ilə hə  rə -
kət et dir di. Am ma bu da işə ya ra ma dı. Bir sa at
keç di. Müştə ri nin gəl mə si nə yal nız bir sa at qa -
lır dı. Bir cə sa at. Nə sə et mə li dir. ..  

Gözlə ri hə də qə sin dən çıx mış dı. Ba lı ğın
üzmə si nə ba xıb ona lə nət yağ dır dı. Ti lo vu tul la -
yıb su mühər ri ki nə ya xın laş dı. İşə sa lıb qış qır dı:  

– Mə nə qis mət ol ma yan sağ qal mır.  
Bir az dan göl ta ma mi lə qu ru du. Ye rin də pal -

çıq lı lil qal dı. Li lin için də qıv rı lan ba lıq ağ zı nı
açıb- yu mur, ha va sız lıq dan bağ rı çat la yır dı. Mil -
yon çu əli ni be li nə qo  yub ba lı ğın ca nı nın çıx ma -
sı nı gözlə di. 

...Qa pı nın zən gi ça lın dı. Gə lən müştə ri idi,
pu lun qa la nı nı gə tir miş di. Müştə ri ni qar şı la yıb
onun la söhbət ləş di, za ra fat laş dı, hə yə ti ilə ta nış
et di. Fik ri isə ba lıq da qal mış dı. Müştə ri ni yo la
sa lıb ba lı ğa bax ma ğa get di. Ba lıq ar tıq tez- tez
de yil, hər ya rım də qi qə dən bir nə fəs alır dı. Ar -
xa yın laş dı ki, da ha ölür. Evə ke çib pal çıq lı pal ta -
rı nı çı xa rıb zi bil qa bı na at dı. Tə zə pal tar
ge yi nə nə qə dər si fa riş ver di yi tak si də gəl di.
Sürücüyə bir az gözlə mə yi tap şır dı. Bir si qa ret
çı xa rıb od la dı. Şlan qı və su mühər ri ki ni
götürmək bə ha nə si ilə ye ni dən gölə tə rəf ge dib
ba lı ğın ta ma mi lə ölmə si ni görmək is tə yir di. Bir -
dən. .. 

Qu la ğı na su mühər ri ki nin sə si gəl di. Qa pı nı
açıb səs gə lən tə rə fə qaç dı. Müştə ri çı xıb get mə -
miş di. Su mühər ri ki ni işə sal mış dı. Su get dik cə
qal xır, pal çıq lı li li ya vaş- ya vaş örtürdü. Müştə ri
qo ca nı görüb se vin cək de di: 

– Ya zıq hə rə kət siz qal mış dı. Əv vəl elə bil dim
ki, ölüb. Son ra gördüm ki, güclə də ol sa hə lə nə -
fəs alır. İs tə mə dim ölsün, in di gölü dol du ru ram
ki, ya şa ma ğı na da vam et sin.  

Qo ca mil yon çu müştə ri yə nif rət lə bax dı. Da -
ha heç nə edə bil mə di, tak si onu gözlə yir di. Tə -
lə sir di. Pu lu bank da kı he sa bı na köçürüb or dan
da ae ro por ta ge də cək di. Ge dən də dönüb gözu -
cu so nun cu də fə ba lı ğa bax dı. Ba lıq can lan mış -
dı. Li lin su yu bu lan dır ma sı na bax ma ya raq, elə
hə vəs lə üzürdü ki. Qo ca üzünü çe vi rib elə iki cə
ad dım at mış dı ki, ar xa dan ba lı ğın ona acıq ve -
rir miş ki mi quy ru ğu nu su da şap pıl dat  ma sı nı
eşit di...  
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dom ba gözlə ri ni bə rəlt miş  di lər. Su da- qu ru da
ya şa maq qa bi liy yə ti nə ma lik ol  duq  la rın dan
hop pa na- hop pa na ba la ca da i rə yə düşə cək lə ri -
nə ar  xa  yın idi lər. Bu na ge ne tik qa bi liy yət lə ri im -
kan ve rir di. Am  ma ba lıq qur ba ğa ki mi su suz
qa la bil mə yə cə yin dən di ri baş lıq edib axar la
üzmüşdü.  

Onur ğa sütu nu nun san cı sın dan uful da ya -u -
ful da ya qalx ma sı on də qi qə çək di. Sağ əli ni be -
li nə qo yub ağ rı yan his sə ni eh mal ca ov xa la dı,
ti lo vu körpünün üstündən götürüb göldən qa -
lan da i rə yə at dı. Qar ma ğın ucun da kı so xul ca nın
ölüsü büzüşüb ar mud sap la ğı na dönmüşdü. Onu
dar tıb tul la dı. Ba ğın qa ra tor paq ye ri nə tə lə sib
beş -al tı so xul can çı xar dı. On la rın ha mı sı nı qar -
ma ğın ucu na ke çir di. Ba lıq bi rin dən yan ke çən -
də o bi ri ni udub mil yon çu ya qa li biy yət his si
bəxş et dir mə liy di.  

O diz çöküb ti lo vu at dı. Uğur əl də edə cə yi -
nə də qi qə  lə rin qal ma sı nı düşünə rək ba şı nı çe -
vi rib man qa la bax dı. Fik ri ni ye ni dən ti lo va
yönəlt di. Gölün su lu his sə sin də ba lı ğın üzmə si -
ni ay dın müşa hi də edir di. Ba lıq üzdükcə ti lo vu
ora çe vi rir di. Tə ki so xul can la rı görsün... Tə ki iş -
ta ha gəl sin. .. Tə ki nəf si nin əsi ri nə çev ril sin. .. 

Sə hər dən gülümsə yən günə şin üzünü ha ra -
dan sa pey da olan qa ra bu lud lar örtdü. On lar
get dik cə bir ye rə cəm lə nir, qor xu lu şə kil ya ra -
dır dı lar. Ya ğış dam cı la rı çiy ni nə, qu la ğı na, bur -
nu na də yən də əhə miy yət ver mə di. Da zın da
lam pa qı rın tı sın dan ya ra nan cı zı ğa düşən də
sək sən di. Çə tir gə tir mə yə cə yi nə söz ver di. Əc laf
ba lı ğın qar ma ğa keç mə anı nı qa çır maq is tə mir -
di. Nə ha yət, iki günlük əza bı na son qo yu la caq -
dı. Ya ğı şın yüz min lər lə dam la sı san ki ved rə dən
aşa ğı şı rıl da nır dı. İs lan sa da, için də ki ümid ru -
hu na tə pər ve rir di. An caq bu tə pər ver mə beş
də qi qə dən çox çək mə di. İs lan dı ğın dan üşümə -
yə baş la dı. Pı çıl da yır, yal va rır, qış qı rır, iy rənc
söyüşlər yağ dı rır, ar vad sa ya ğı qar ğış lar səs lən -
di rir di. Ba lıq isə qar ma ğa keç mir di.  

Ye rə en miş qa ra bu lud lar əri yən də ba la ca
can lı ya hə yat ve rə cək ya ğış da xırp kə sil di.
Göyün üzü ye nə də yu xa rı qalx dı. Qo ca se vin cin -
dən fit çal dı.  

Mu si qi eşi dil di. Müştə ri zəng edir di. Te le -
fon da de di ki, bir sa at dan son ra gə lə cək. Mil yon -
çu gözlə ri ti lov da qa la- qa la qış qır dı ki, iki sa a ta
gəl sin. Müştə ri ra zı la şıb te le fo nu qa pa dı. Sa a tı -



Günay ÜMİD

RİYAZİ  NATAMAMLIQ

Hərdən çıxar əllərinin yaddaşından
Toxunduğu hər şey...
Dizlərini qucaqlayıb oturarsan
Yarımçıq şeirlərinin nida yerində...
Qismətinin üstünə alın yazını,
Alın yazının üstünə qismətini gələrsən,
Yenə də dəyişməz cəm;
Bizi bir yerə cəmləyə bilməz cəm.
Ömrünü çıxarsan, bölərsən
Gözlərinin ilişdiyi boşluqlarda
Uzun-uzun yol gedən bərabərlik işarəsi
Yer kürəsini qucaqlayar sənə çatmağa.
Anlayarsan ki,
Böyük bir sıfır imiş dünya.
Gözlərindən yuxun,
Dodaqlarından gülüşlərin
Qopub töküləndə başlayar payız...
Hərdən çıxar ayağının yaddaşından
Qaçmaq, tələsmək, yerimək...

Xəyalların qan itirdikcə
Elə bərkdən susar ki, addımların...
Saatlar gecikdikcə
Ömür tələsər.
Yağış gözlərdən başlayanda
Şeirdən kəsilər ilham pərisi.
Anlayarsan ki,
Gündüzün kirli köynəyidir gecə,
Anlayarsan ki,
Allahın şeytana hədiyyəsidir
Bütün sevgilərin günahı.
Müqəddəs bildiyin hər şey
İki rükət, bir tövbəlikmiş...
Hərdən çıxar ürəyinin yaddaşından yaşamaq,
Son nəfəsini yay buludu çəkər ciyərlərinə...
Yağar ekvator boyu,
Əriyər... əriyər buzlu okean,
Yuyunar... yuyunar kainat
Həzrəti İsrafilin surunda
Titrəyər bütün üsyanlar,
İnləyər sari simdə,
Bir körpə gülümsəyər Nuhun gəmisində.

SƏN ÜŞÜYƏN ADAM DEYİLSƏN

İkimizi də eyni yerə
Əlimizdən tutub
Taleyimiz gətirmişdi, dost.
Danışmağı, yeriməyi öyrətmədən bizə
Dünyanın bir küncünə tullayıb getmişdi…
Şansımızın alnına da
“Bəxtinizi bir daha sınayın”
Yazıb gizlətmişdi tum paketlərində.

Elə ilk gündən
Dünyaya borcla başlamışdıq, dostum…
Allah borcu, ana borcu, ata borcu,
Vətən borcu, övlad borcu… və… və…
Sonra cibimizdəki bank siçanları
Bütün sevincimizi gəmirdi…

Bizə hərəkət etməyi, yeriməyi
borclarımız öyrətdi.
Bizə danışmağı dərd öyrətdi, dost…
Niyə oturmusan sönmüş sobanın dizi altında?
Qaldır başını, dostum,
Sən üşüyən adam deyilsən.
Hələ çöldə Novruz tonqalı yanır,
Ümidlərimizə bayram arzuları geyindirmişik,
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Qismətimizin qapısına hələ papaq atacağıq,
Hələ xəyallarımız bayram sovqatı gətirəcək
bizə…
Gileylənmə ki, pulun işığı azaldıqca
işıqpulu qaranlıqda qoyacaq bizi.
Eybi yox, biz romantik insanlarıq, dost.
Kasıblıq daha romantik görünür şam işığında
Qaldır başını, dostum,
Artıq nahar vaxtıdı,
Gəl oturaq, iki qismət söz yeyək.

RENKARNASİYA

Gedənlər kiçilər,
Gözdən itər...
Gedişlər böyüdər,
Çoxaldar insanları.
Sən gedəndən
Mavi darvazanın ağzından
Addım iyi gəlmədi.
Dünəndən
Küləyin çəkdiyi ahı
Geyinirdi zivədəki paltarlar.
Yenə üz-gözünü turşudaraq
Axşam növbəsindən qayıdırdı ay...
Tərləmiş pəncərədən axıb
Çiliklənirdi azan səsi...
Günaha hamilə olan ürəklər sancı çəkirdi,
Doğulurdu günəş.
Bir şeirin gözlərini ovuşdururdu
Otağın yuxusunu dağıdan xatirələr...
Eşidilirdi çoxdan susan
mavi darvazanın ürək döyüntüsü, 
Yarımçıq qalırdı şeir...

GÜNDƏLİKDƏN

Mismardan asılıb 
Keçmişin  rəsmi…
Çox rəsmi! 

Bu səhər 
Alma qoxulu qızımın
Yanaqlarından 
Çiyələk topladım dodağımla, 
Yuxusundan öpdüm, 
Üstünü örtdüm…

Bu səhər
Pəncərədən günəşi qucaqladım, 
Gözləri qamaşdı düşüncələrimin
İlıq-ilıq nəfəsimə  çəkdim xoşbəxtliyi…

Endirdim mismardakı şəkli,
Güzgüdə əksimi bağrıma basdım…
Bu səhər 
Çəkdiyim ən  gözəl  rəsmi   şeirdən asdım. 

QIŞ NAĞILI

Bəyaz qarın üstündə
Rahib rəngli qarğalar
Parçalanmış dinlərin
Xaraba qoyduğu quş yuvalarının budaqlarına
Geni dəyişdirilmiş yarpaqlar yapışdırdılar.
Sonra əllərindəki qozbel qəlyanı ciyərlərinə
çəkib
Müharibələrin gözünə üfürdülər.
Hər yer duman idi!
Analar uşaqlarını,
Uşaqlar sevinclərini, hislərini,
İnsanlar cinslərini itirdi o gün...
O gün
Torpağın yaxasını düymələyən
Çiçəkləri qopardı külək.
Yer kürəsi çılpaq qaldı.
Balıqçıların əliboş qalmış
Qırmaqlarına baxıb
Ağladı balıqlar.
Narıncı köynəklər geyinmiş
yuxular gördü dənizlər,
ləpələri qan qusdu o gün.
O gün
Televizorların gözünə dürtdülər
Müharibədən dili tutulmuş,
Alnındakı səngərdə qocalmış uşağı.
Yırtılmış dabanını
Gizlətməyə çalışırdı
Təngnəfəs ayaqlarında.
O gün
Qarğalar, dünya şarının ipini aldı
Uşaqların əlindən,
Uçurdu uçurumdan...
Müharibə uşaqlarının doğum günü şərəfinə
Üfürüb söndürdü günəşi külək.
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Teodor DRAYZER:

“Yaşamağın gedərək daha çətin olduğu
indiki şəhərlərdə əhalinin sıxlaşmağının ən çox
pərişanlıq doğuran nəticəsi – adi insanın
büsbütün qəribçilik içində boğulmağı, mənən
tənha qalmağıdır...

Bütün güc-qüvvətimiz... ümidsizlik dolu
mübarizənin əsirliyindədir; fəqət elə həmən
bu mübarizədə də insanın ürəyi daşa dönüb...
Getdikcə daha qaba və daha kobud, daha
biganə və daha mərhəmətsiz oluruq.

...Artıq bizi əsla maraqlandırmır ki, soy -
daşlarımızın həyatı hansı mübarizələrdə,
uğursuzluqlarda və sınaqlarda keçir; hətta
qapıbir qonşularımız olsalar belə... Onların
uğurları da, uğursuzluqları da bizdən ötrü olsa,
olsa əyləncəli tamaşadır, başqa heç nə.
Ağlasığmaz böhranlar içində çırpınan cə -
miyyətdə olub bitən heç nə bizi zərrəcə
narahat eləmir.

…İnsanlar həyatın sərtlikləriylə üzləş -
məyincə nələrə qarşı etinasızlıq gös tər -
diklərini və nələrdən üz çevirdiklərini dərk
eləmirlər. Özlərinə xəstəlik, ya qocalıq üz
verməyincə, yaxud var-yoxdan çıxıb sonra
ölümü gözləri önünə gətirməyincə onlar insan
münasibətlərinin nə dərəcədə qiymətli
olduğunu hələ bütün dərinliyi ilə hiss
etməyəcəklər... Hamımız tənhayıq...”

Karl Qustav YUNQ:

“Müasir insan dərk eləmir ki, (ilahi
rəmzləri qavrama gücünü məhv edən)
“rasionalizm” onu ruhən “cəhənnəm”in
hakimiyyətinə təslim etmişdir. Öz aləmində,
onun gümanınca, “xürafat”dan qurtulmuşdur,
amma bununla bərabər, axı o həm də özünün
mənəvi dəyərlərini itirmişdir. Əxlaqi-ruhani
ənənələrlə bağlılığı qopmuşdur, bu isə dünya
üçün gerçəkdən bir təhlükədir.

Antropoloqlar müasir sivilizasiyayla toq -
quşduğu zaman ibtidai insan cəmiyyətində
mənəvi dəyərlərlə bağlı nələr yaşandığının
dəfələrcə aydın təsvirini vermişlər. Həmin
cəmiyyətlərin insanlarının həyata maraqları
itir, onların yaşayışının nizamı pozulur, özləri
isə mənən tükənirlər. Bax buna bənzər və -
ziyyətdəyik biz. Amma hələ yenə də nələrdən
məhrum olduğumuzu anlaya bilməmişik. Biz
hər şeyin üzərindən sirr pərdəsini götürdük.
Artıq müqəddəs heç nə qalmayıb.

Elmlərin inkişafıyla dünya getdikcə daha az
insani olmaqdadır. Bəşər övladı kainatda
özünü bütünlüklə təcrid olunmuş vəziy -
yətdəymiş kimi hiss edir, çünki onu təbiətə
bağlayan bağları qopardığından təbiət ha -
disələriylə şüurunun dərinliklərindəki vəhdət
də get-gedə öz rəmzi mənasını itirib.

İldırım indən belə Tanrının qəzəbi deyə
çaxmır. Çaylarda su pərisi, ağaclarda əs ra -
rəngiz gizlin qüvvə qalmayıb, ilanlar müd -
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rikliyi təcəssüm etdirmir, mağaralar isə acıqlı
ruhların sığınacaq yeri deyil. Daşlar, bitkilər və
digər canlılar aləmi artıq insanla söhbətləşmir,
heç eşidəcəyini düşünməyərək insan özü də
onlara üz tutmur... Bizi əhatə edən aləm
irrasional və mövhumi olan hər şeydən
təmizlənibdir. Fəqət buna bənzər şəkildə bizim
daxili aləmimiz də vəhşiliklərdən təmizlənibmi
– bu, hələ ki sual olaraq qalır.

...İntellektimiz təbiət üzərində hökmranlıq
gücünə malik yeni dünya yaradıb və onu
qorxunc nəhəng maşınlarla doldurubdur...
Təbiəti fəth eləməyimizlə öyünməyimizə bax -
mayaraq, əslində, biz özümüz onun əsa rə -
tindəyik...”

Knyaz Nikolay TRUBETSKOY:

“...Xalqların təkamülü qanunu elə qurulub
ki, mütləq dildə və mədəniyyətdə milli
fərqliliklərin meydana gəlməsi və qorunub
saxlanmasına gətirib çıxarır. İnsanlar milli
fərqliliklərin çoxluğu faktına qarşı nə qədər
inadla dayanmağa çalışsalar da, həmin
fərqliliklər mövcud olacaq...

Yekcins ümumbəşər mədəniyyətində
məntiq, rasional elm və maddi texnika həmişə
din, etika və estetikaya nisbətdə üstünlük
təşkil edəcək, bu mədəniyyətdəki aralıqsız
elmi-texniki inkişaf da labüd mənəvi-əxlaqi
cırlaşma ilə sıx bağlantı içində olacaq...
Beləliklə, yekcins bəşər mədəniyyətinin

allahsızlığı, tanrıtanımazlığı və məhşər günü
qaçılmazdır.

...Milli mədəniyyətlərin müxtəlifliyinin
məhvinə və vahid ümumbəşər mədəniyyətinin
yaradılmasına göstərilən cəhd, əslində, hər
zaman günahdır. Müasir Avropa si vi li za -
siyasının da başlıca günahı budur... Avropa
sivilizasiyası avropalaşdırılmış xalqların qəl -
bində görünməmiş ölçüdə boşluq yaradır...”

Aleksandr KİNQ: 

“Mən XX əsrdəki hadisələrin çoxunun
şahidi olmuşam və gözlərim önündəki tarix
məkanında bir insan həyatı boyu baş verən
dəyişikliklərin görünməmiş miqyasına heyrət
etmişəm.

Mən iki dünya müharibəsi görmüşəm, yeri
gəlmişkən, hələ də bəşəriyyətin başı üzərindən
Domokl qılıncıtək asılmış soyuq müharibəni
görmüşəm. Mən italyan faşizminin, alman
nasizminin və sovet kommunizminin yüksəlişi,
tənəzzülü və tam süqutunun, Britaniya im -
periyasının az və ya çox dinc yolla çökü şünün,
üçüncü dünyanın müstəmləkədən qur tul -
masının və amerikan hegemonluğunun təşək -
külünün şahidiyəm. Mən ekzistensializm,
psixoanaliz, seksual inqilab, qadın eman -
sipasiyası, feminizm, postmodernizm, Uca
Rəbbin ölümü və tarixin sonundan zövq
almışam və ya əzab çəkmişəm...

Düşünmürəm ki, hansı isə başqa dövr
insanı ömrünə bir bu qədər hadisəni, yaxud
istər şəxsin, istər cəmiyyətin həyatına eyni
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vaxtda bir belə çox mühüm dəyişikliyi sığdıra
bilərdi. Bizim məlumat və biliklərimiz o
həddəcən yüksəlib ki, ədalətli və çiçəklənən
dünya qurmağa qabil texniki və iqtisadi
vasitələrə sahibik. Bütün bunlara baxmayaraq,
biz bəşər tarixinin ən qanlı əsrini yaşadıq...

...Əgər pula-paraya ilahımız deyib ta pın -
maqdan əl götürməsək, günlük həya tı mızdan
mənəviyyatın silinib yoxa çıx masınacan baş
verəsi bütün təhlükələrlə bağlı dünyaya
xəbərdarlıq dolu qorxunc “2084” və ya
“Materializmin tənəzzülü” romanını yazacaq
yeni bir Oruellin meydana çıxacağını mən
irəlicədən görürəm”.

Klod LEVİ-STROSS:

“Müasir dünya kommunikasiyanın azlı -
ğından deyil, çoxluğundan əziyyət çəkir.
Hüdudsuz texniki imkanlar ...mə dəniy yət -
lərarası dialoqa, doğrusu budur ki, maneçilik
törədir... Daha erkən çağlarda mədəniyyətlər
arasındakı məsafələr səbəbiylə kommunikativ
əlaqələr yaratmaq o qədər asan deyildi. Bu
üzdəndi, mədəniyyətlərdən hər hansı birisi
digəri üçün də maneə təşkil etməyərək özünün
etik-əxlaqi görüşlərini dərinləşdirib, dəyər -
lərini inkişaf etdirə bilirdi... 

Hər mədəniyyət üçün öz həyat tərzi və
dəyərlər sistemi səciyyəvidir, hər biri də öz
unikallığını qoruyub saxlamağa çalışır, bu isə
təbii haldır... Hər hansı mədəniyyət başqa

mədəniyyətlərlə dəyiş-düyüş sayəsində inkişaf
edir. Lakin hər bir mədəniyyətə bəlli ölçüdə
müqavimət gücü də lazımdır, əks halda o
özünəxas özəlliklərini çox az vaxtda itirə bilər.
Qarşılıqlı münasibətlərin yoxluğu qədər
həddən ziyadə çoxluğu da təhlükəlidir.

...Cəmiyyətin bünövrəsini onun öz başlıca
qayə və dəyərlərini nəsildən-nəslə ötürməyə
qabil olması təşkil edir. O zaman ki cəmiyyət
özündən sonrakılara nələrisə artıq ötürə
bilmir və ya bunun üçün özündə qüvvə tapmır,
o andan etibarən, hesab oluna bilər ki, həmin
cəmiyyət xəstədir”. 

Xorxe Anxel LİVRAQA:

“...Nə Servantes, nə Şekspir rahatlıq bildi,
bununla belə, minlərlə insanın könlünə ilham
verən əsərlər yaratdılar.

Doğrudan da, yalnız can rahatlığı qeydiylə
yaşayanların cəmiyyətində idrak sönük hala
gəlir. İnsanların düşüncəsini guya həyati
zərurət olan elə şeylərlə məşğul eləməyə
çalışırlar ki, əslində, onlarsız asanca keçinmək
mümkündür. Kütlə psixologiyasına hesab la -
naraq şüurlara yeridilən bu qəbil yalanlar
insanları seçim imkanından belə məhrum
qoymaqla onların daxili azadlıqlarını da
əllərindən alır: beləcə, azadlığımızın qalan
hissəsini itiririk, o azadlıq ki, xoşbəxtliyimizin
əsasında dayanır...

Amma bir də mənəvi rahatlıq var və biz
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onu adi məişət rahatlığımıza qurban veririk...
Bədən həvəslərini və bioloji tələbatı əsas
götürən rahatlığa düşkün cəmiyyətimiz ru -
humuza qida verəcək şeylərdən bizi məhrum
eləyir. Bunlardır insanı ...bədbəxt olduğu
düşüncəsinə qərq eləyən.

Rahatlığı şüar seçən maddiyyatçı həyat
tərzinə vurğunluq insanı ruhani mahiy yə -
tindən uzaqlaşdırıb mənən korşaldır, yaradıcı
gücünü tükədir və onun inkişaf yolunu
əngəlləyir...

Faciəli hadisələr, fəlakətlər, müharibələr
haqda xəbərlər artıq ürəyimizə toxunmur.
Hardasa adamların bir-birini öldürdüyü xə -
bərini qəhvə içə-içə sakitcə oxuyuruq...

Maddiyyatçı dünyanın, əhatəsində qal -
dığımız ikiüzlülüklərindən və yalanlarla dolu
dumanlığından çıxa bilmək üçün biz insani
dəyərlərə yeni həyat verməliyik...” 

Cəmil MERİÇ:

“Şərq-Qərb qütbləşməsi Qərbin əsəri olan
çox yersiz bir təsnifatdır. Əgər Qərb azad
düşüncənin vətənidirsə, zaman-zaman Şərq
elə Qərb olubdur. 

...Avropa qaranlıq kafedrallarda dualar
mızıldanarkən Müsəlman Şərqi Əndəlüsdə
müazzəm bir mədəniyyət qurmuşdu. Qərb,
təhtəlşüurunda səlib yürüşlərinin xatirəsini
daşıyır...

Sənaye Avropada Asiyanın, Cənubi Ame -
rikanın və Afrikanın müstəmləkəsiylə baş -
layır... İki qitə – Avropa ilə Amerika o biri iki
qitəni – Asiya ilə Afrikanı sümürmək sayəsində
zəngin olmuşdur... 

Doğulub-doğulmadığı belə bəlli olmayan
İsanın doğumunu başlanğıc qəbul etmək nə
dərəcədə doğrudur?.. 

Avropanın xəritəsində Yunanıstan dənizə
doğru uzanan bir ehtiraslı əldir... Yunan heç bir
zaman düşüncə azadlığına dözümlülük göstərə
bilməyib... 

Orta əsrlərdə Qərbə Aristoteli və Əflatunu
Əndəlüs və Şam mədrəsələri tanıtdı...

Səlib yürüşləri sayəsində Şərqdən
yaşamağı öyrənən Qərb Amerikanın kəşfiylə
də axan qızıl seli sayəsində kilsənin divarlarını
yıxdı... 

Orta əsrlərdəki müsəlman Şərq və xristian
Qərb qarşıdurması avropalının asiyalıya
düşmən kimi baxmağına yol açdı... 

Avropa üçün insanlıq Avropanın hüdudları
içərisində bitir... 

Avropa ...azadlığı islamdan öyrəndi;
Avropanı tərbiyə eləyən Asiyadır... Hikmət
müsəlmanın malıdır. “İzm”lər məsum deyil,
onların arxasında irişən bir Yanus var. Bir üzü
mədəniyyət, o biri üzü də vəhşət...

...Avropa insanı bizdən böyük deyil; dünən
də deyildi, sabah da olmayacaq... 

Qərb, tarixi, Qərb insanının üstünlüyünü
isbat etmək üçün yazır... Cəmiyyətlə bağlı
Qərbdən gələn hər görüş yalandır... 

Avropanın sözü də özütək ikiüzlü... Qərb
mədəniyyəti bir çirkabdır ki, ancaq kata -
klizmlə təmizlənər... 

...Şərqin bütün məbədlərinin daşını daş
üstə qoymayan, xəzinələrini anbarlarına
dolduran canavarlar və qaniçənlər Avropası...

Qərb ilə Şərq iki ayrı mədəniyyətdir. Orda
söylənənlərin burda tərcüməsi yox”.

Hazırladı: Cəlal BƏYDİLİ
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Orxan SAFFARİ

***
Mən əvvəllər elə bilirdim ki, 
babam Berlin divarlarını çiyni ilə yarıb.
Sonra bir gün əlində 
əsasının əsdiyini gördüm.

– Qocalıb öldüm.

Mən əvvəllər elə bilirdim ki, 
nənəm xalçaları evimizə sərmək üçün tox-
uyub.
Sonra yenə bir gün ona büküldüyü gördüm.

– Bükülüb öldüm.

Mən əvvəllər elə bilirdim ki, 
atam dünyanın ən güclüsüdü.
Atam öldü...
Mən də öldüm.

Mən əvvəllər elə bilirdim ki, 
anam heç vaxt yemək yemir,
amma bir gecə
qazanı necə sivirdiyini gördüm
Gördüm ki, YEMİR.

– Sivrilib öldüm.

Mən əvvəllər elə bilirdim ki, 
Böyük qardaşım həmişə yanımda olacaq.
Böyük qardaşımı öldürdülər.

– Böyüyüb öldüm.

***
Mən uşaq olanda hər şey fərqli idi.

Nənəm babamla nərd oynayırdı,
Biz “oyunçu aparsın” deyirdik.
Sonra bir gecə həyat adlı oyunun oyunçusu
apardı ikisini də.

– Dinmədik....
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Mən uşaq olanda fərqli idi hər şey.

Uşaqlıq dostlarımızla oynadığımız silah oyu-
nunda
Heç cür vurduğumu sübut edə bilmədəyim, 
ölməyən dostumu 
bircə gülləyə erməni öldürdü.

– Kədərləndik...

Mən uşaq olanda fərqli idi hər şey.

Futbol oynaya bilmir, 
Ayağı top tutmur deyə,
Oyuna buraxmadığımız oğlan
Müharibədə ayaqlarını itirdi

– Yeridik...

Atamız gözümüzün qabağında
anamızı döyəndə
ilk dəfə nifrət etməyi,
ilk dəfə daha çox sevməyi öyrəndik.

Sonradan ilk sevdiyimiz qadın da
başqasına ərə gedəndə
daha çox ağrı yaşadıq, 
daha çox sevdik...

Sonra yavaş-yavaş böyüdüm.

Daha heç kimə 
“oyunçu aparsın” demədim ki,
əcəl aparar birdən…
Məhlədə futbol, müharibə oyunu oynayan
uşaqlarla oynadım ki, 
ölərlər birdən.

Anamla atamın da şəklini
divardan yan-yana asdım, 
amma qorxurdum ki, 
dalaşarlar birdən.

Bir də sevmədiyim qadından ata oldum,
Sevdiyim qadını düşünə-düşünə.

QIZIM

Mənə nə var ki, qızım,
Mənə ümid bağlama.
Badamı gözlərinə
Yaş yaraşmır, ağlama.

Mənə nə var ki, qızım,
Mən ötəri adamam.
Düşsəm öz boşluğuma,
Ölüb orda qalaram.

Mənə nə var ki, qızım,
Sevə də bilmirəm heç.
Yanında durammıram,
Gedə də bilmirəm heç.

Mənə nə var ki, qızım,
Mənə ümid bağlama.
Badamı gözlərinə
Yaş yaraşmır, ağlama.

***
Uşaq olanda tez-tez 
qarışqa yuvalarını dağıdardım.

Bir dəfəsində eşitdim ki,
təzə ailə qurmuş filankəsin yuvası dağılıb…
Yerə oturub qarışqalardan 
üzr istədim,
yalvardım.

Qazan qapaqlarından maşın sürərdim, 
ta ki atam qəzada həlak olana qədər;
sonra maşınlardan qorxdum,
evə gəlib
qazan qapaqlarına baxıb dəli olurdum.

anam hər gün evi təmizləyirdi,
atamın xatirələri hörümçək toruydu,
anam toxunmurdu. 

zaman-zaman anamın da şəkli
atamın şəklinin yanına gəldi...
Sonra kirli qaldı evimiz.
Yığışdıran olmadı...
(Xatirələri)
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– Bəxtiyar müəllim, imzanızı uzun illər
izləmişəm. Vaxtilə dövri mətbuatda ma -
raqlı şeirlərlə çıxış edirdiniz. Bir müddət
sonra çap olunmağınız səngidi, buna səbəb
nə oldu?

– Tanımayanlar üçün tanışlıq olsun deyə,
əvvəldən başlayım. Dağlıq Qarabağda doğul -
muşam, orta təhsili orada almışam, sonra Bakı
Dövlət Universitetinə filologiya fakültəsinə
daxil olmuşam. O vaxt jurnalistikaya meyilli
idim. Düzü, nəslimizdə, kökümüzdə bu peşənin
sahibi yox idi. Uşaq vaxtından  yazılarım
qəzetlərdə, jurnallarda çıxırdı, radioda səslə -
nirdi. Elə Bakıya da jurnalistika fakültəsinə
daxil olmaq niyyətiylə gəlmişdim. Amma
gecikdim. Müəyyən sə nədlər çatışmadı deyə,
filologiya fakültəsinə qəbul oldum. Yaxşı da
oxudum, sayılıb-seçilən tələbələrdən oldum.
Axundov adına təqaüd alırdım. Tələbə
dostlarım, yoldaşlarım Əlövsət Ağalarov, Tofiq
Hacıyev, Vaqif Sultanlı zarafatla deyirdilər ki,

Axundov təqaüdü aldı,  amma Bəxtiyar bir dəfə
də Axundov kitabxanasına getmədi.  Deyim ki,
Axundov kitabxanasına getməsəm də, başqa
kitabxanalara, belə deyək, balaca kitabxanalara
getməyi xoşlardım.  Adamların çox olduğu
yerlərdə oxumaq, düşünmək çətindir mə -
nimçün. İndinin özündə də belədir. O illərdə
Mir Cəlal müəllim, Əkbər Ağayev, Firudin
Hüseynov kimi şəxsiy yət lərdən dərs aldım.
Amma gözüm jurnalistikada qaldı. Moskvaya
getmək arzusundaydım, buraxmaq istə -
mirdilər. Rəhmətliklər məni universitetdə
müəllim kimi görmək arzusunda idilər.  Amma
məni saxlamaq çətin idi. Getdim. Diplomumda
belə yazılıb:  Bakı Dövlət Universitetinin
filologiya fakültəsinə daxil olub, Moskva Dövlət
Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib.
Onu da deyim: mən burda ən yaxşı tələbə
olsam da, orda ortabab  bir tələbəyə çevrildim.
Bəlkə də, burda qalsaydım, professor,
akademik olacaqdım (gülür). Əlim çatmadı
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deyə, demirəm, amma orda  gördüklərim,
götürdüklərim mənə çox şeyləri verdi. Mən
orda, o böyük şəhərdə  özümü tapdım. Bu gün
məni hərəkətə gətirən, yaşamağa çağıran bir
çox şeyə sahib oldum. 

– Birdən-birə ədəbi aləmdən niyə uzaq -
laşdınız?

– O vaxt ədəbiyyata gəlmək çox çətin idi,
yaxşı yazının sahibi olub görünməmək də
mümkün deyildi. Mən onda da, indi də yazı
adamıyam, sadəcə kimsə məni şair kimi
təqdim edəndə xoşum gəlmir, düzdür,
şeirlərim çox çap olunub. Amma şeir kitabım
əvəzinə nəsr kitabım işıq üzü gördü. Bu,
oxucular üçün, məni tanıyanlar üçün
gözlənilməz oldu. Moskvadan gəldim və əsl
həyatla üz-üzə qaldığım gün şeir mənimçün
bitdi sanki.  O illərdə  yazdım:

Fələk, bu qarnı tox, qalın adamlar,
Başdan, ayağadək qarın adamlar
Qoymur bu dünyada yolumu gedim,
Qoymur söz söyləyim, ümid eləyim.

Gedirəm, üzünü görə bilmirəm, 
Baxıram, gözünü görə bilmirəm.
Üzü qoltuğunun altından çıxır,
Gözləri qarnının qatından çıxır,
Elə danışırlar, elə gülürlər,
Adamın bildiyi yadından çıxır...

Bu şe ir dən son ra  nəsr ki tab la rım çıx dı:
“Me te or ya ğış la rı” – po vest və he ka yə lə rim
1985, “Yer lə göy ara sın da” – ro ma nım 1991-ci
il də işıq üzü gördü. Son ra Va qif Mus ta fa yev lə
bir lik də hə min ro man əsa sın da ey ni ad lı  bir
bə dii film ha zır la dıq. Bir də mən ki ta bın mə su -
liy yə ti ni yax şı dərk edi rəm. Ki tab çı xar  maq
asan la şan gündən mə nim ki tab la bağ lı lı ğım it -
di.  Bə dii ədə biy yat dan gözlə  dik  lə rim çox idi.
Mən cə, ədə biy yat 90-cı il lər də ge dən pro ses lə -
ri, Qa ra bağ ha di sə lə ri ni işıq  lan dır ma ğa ça ta
bil mə di. San ki nə in san lar da vaxt qal dı, nə də
ya zı adam la rın da düşünmə yə ma cal. Elə bi li -
rəm ki, bu pro ses lə ri əks et dir mə yə jur na lis ti -
ka da ha ya xın ol du. Bax ma ya raq ki,  o  dövrə
qə dər So vet lə rin  ümu mit ti faq miq yas lı bir çox

təd bir lə rin də iş ti rak edir dim. Am ma san ki şe -
ir lə aram so yu du, nəsr dən də pub li sis ti ka ya
ad la dım. Bu gün özümü har da sa ədə bi pro ses -
dən kə nar da da hiss elə mi rəm. De yim ki, or ta -
sın da yam, mər kə zin də yəm, bu nu da de yə
bil mə rəm. Am ma iz lə yi rəm,  hə ya tın ağ rı -a cı -
sı nı pub li sis ti ka ilə təq dim et mə yə ça lı şı ram.  

1991-ci il dən bə ri ki ta bım çap olun mur du.
Ya xın lar da böyük ak tyo ru muz Hüseyn Ərəb -
lins ki haq da bir ki ta bı nəş rə ha zır la dım. Bu ya -
xın lar da Cümhu riy yə tin 100 il li yi ilə bağ lı Akif
Aşır lı ilə bir lik də “İs tiq lal düşüncə lə ri. Cümhu -
riy yə tə apa ran yol lar” ki ta bı nı oxu cu la ra təq -
dim et dik. Ta ri xi mi zə ba xan da ça lış dıq ki,
dünən ki günü bugü nkü günlə bağ la ya bi lək.
Bu ara da müxtə lif  ya zı lar la “A zər bay can” qə -
ze tin də, ay rı -ay rı mət bu or qan la rın da da çap
olun dum. Gücümü te le vi zi ya da  sə nəd li film lə -
rə həsr et dim. Mosk va da oxu yub gə lən dən
son ra te le vi zi ya da bə zi prob lem lər ol du, nəş -
riy yat da iş lə mə li ol dum, müəy yən vaxt dan
son ra ye nə te le vi zi ya ya qa yıt dım. Re dak tor,
şöbə müdi ri, baş re dak tor. .. Son dövrlə rə qə dər
yüksək və zi fə lər də ça lış dım. Ye nə həm öyrən -
dim, həm öyrət mə yə ça lı şdım. Ma raq lı bir ta le
ya şa dım və ya şa maq da yam. Bu gün də  o pro -
ses lə rin için də yəm. Mən dən so ruş sa lar, xoş -
bəxt sən, de yə rəm, əl bət tə, əsas odur ki,
bəd bəxt çi li yim yox dur, içim də də, ya nım da da
mə ni ba şa düşən və an la yan  in san lar var,  on -
lar la ra hat söhbət edi rəm. Ya zı la rım da da gəl -
di yim qə na ət bu dur: rəh mət lik Əb dürrə him
bəy Haq  ver  di yev de miş kən, nə ola caq sa, o da
ola caq. Ol muş la rın, ola caq la rın için də ra ha tam.
Bir şey mə ni na ra hat edir, o da vax tın sürət lə
keç mə si di. Fi kir lə şi rəm ki, bu nu et dim mi, ki -
mə sə la zım olan vax tı, diq qə ti ayı ra bil dim mi?
Söhbət tək ya zı dan get mir. O yer lə ri ge dib görə
bil dim mi, o gördüyüm tor paq la rı bir də görə
bi lə cə yəm mi? İs te dad lı qə ləm dos tu muz
Şöhlət Əf şar dan Al lah ra zı ol sun. Rəh mət lik
bəs tə ka rı mız Ta hir Ək bər lə  4-5 il əv vəl “Şu şa -
nın şi kəs tə si” ad lı bir əsər ya rat dı lar. İfa çı lar da
Nə za kət Tey mu ro va və Nu rəd din Meh di xan lı.
Çə ki liş lə ri ni biz et dik, bi zim çə ki liş qru pu muz
– Kə ma lə Mir zə ye va və baş qa la rı. O mu si qi ilə
və görüntülər lə san ki Qa ra ba ğa ge dib qa yıt dıq.
Ara da özüm də on la ra qo şu lub oxu yu ram: 
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Mən indi baxıram sənə uzaqdan,
Əlimin çatmayan yeri-Qarabağ.
Mən gələ bilmədim, yollar bağlıdır,
Sən gəl mənə sarı, yeri, Qarabağ.

Nə verdin, nə dedin, canımda getdi,
Başımda dolandı, qanımda getdi,
Atam gözləmədi, anam da getdi,
Biz öldük, həmişə diri Qarabağ.

Bu mənada gözəl şair, əvəzsiz insan  Sona
Vəliyevanın sözlərinə bəstələnən, sənət dost -
larımla birgə canlandırdığımız balaca filmlər-
“Arazbarı” və “Bir az möhlət ver, Allah...”
dadıma çatan filmlərdəndir. Ordakı ruhu
vaxtilə A.P.Çexovdan, eləcə də ispan ədə -
biyyatından, Q.Q.Lorkadan etdiyim tərcü -
mələrdə də tapmışam.  Ruhun böyüklüyü və
yaxınlığı sərhəd və vaxt tanımır, yəqin.

Çətindir, necə çətindir
Sevib səni ağlamamaq...

Məni incidir bu hava,
Ürəyim, hətta şlyapa.
Kimə satım bu bazarda
Qırmızı lent, ya bir daraq?
Kədərin bu ağ ipindən
Kim bir yaylıq toxuyacaq?

Çətindir, necə çətindir
Sevib səni ağlamamaq....

– Bir şeiriniz var: “Mən bu ayrılığın
başına dönüm” – o hansı ayrılıqdı elə,
başına dönə-dönə gəldiniz?  

– Yazı həyatımdır. Amma daxilimdə bir
qorxu var.  Tanrı mənə çox pul, vəzifə
verəcəksə və indi olanlarımı əlimdən alacaqsa,
istəmirəm. Şükür etməyi çox sevirəm. Bu
halımla yaxşıyam. Həyatımın çətin günləri də
olub, yaxşı günləri də. Həmişə şükür etmişəm.
O həmin şükranlıqdan doğan  ayrılıqdır,
yaşayıb gəldiyim, gördüyüm ayrılıqdır. Hərdən
yazı da insanın köməyinə çatır. Elə bilirəm,
bunu özüm yazmamışam, arada öz-özümə
pıçıldayıram:

İllərdir yol gəlir mənimlə belə,
Mən bu ayrılığın başına dönüm.
Evdə üz-üzədir, yolda əl-ələ,
Mən bu ayrılığın başına dönüm.

Hayana üz tutdum, yolumu kəsdi,
Başımda dolandı, üzümdə gəzdi,
Ölüncə bəsimdi, qalınca bəsdi,   
Mən bu ayrılığın başına dönüm.

Dedi, aramıza girib ayrılıq,
Gül yığıb, qapıma sərib ayrılıq,
İki dost qazandım, biri ayrılıq,
Mən bu ayrılığın başına dönüm.

Vaxt olar, gözümün yaşına dönər,
Vaxt olar, başımın daşına dönər.
Hərə bir gözəlin başına dönər,
Mən bu ayrılığın başına dönüm.

Tələbə dostum vardı, Arif Əliyev. 90-cı
illərdə o qarışıq vaxtlarda müsahibə vermişdi.
Tələbə dostlarını xatırlayarkən məni nəzərdə
tutub demişdi ki, çox istedadlı idi, amma
televiziyanın bataqlığı onu da çəkib apardı.
Hətta unutduğum tələbəlik illərinin bir şeirin
də xatırlamışdı: 

Mən sakit baxa bilmirəm, insanlar, 
dünyanın bu gedişinə.
Üzümüzə gələn gələcəyinə,
Üstümüzdən keçən keçmişinə.



ağa Şah taxtlı, Şirməmməd Hüseynov və
başqaları haqda həm yazmışam, həm də
filmlər iş ləmişəm. Bu hissi onda da yaşamışam.
Hazırda “Bitməyən müharibənin qəhrəman -
ları” adlı silsilə filmlər üzərində işləyirik. Bir
növ müasirlərimiz haqda, Qarabağ faciələri
barədə. İstəyirəm, bu filmlərə baxanda insan -
ların baxışlarını görüm. Tez-tez həmin film -
lərin təqdimatı olur. Bu zaman normal bir
audi toriya ilə qarşılaşanda sevinirəm, onda
özümü rahat hiss edirəm. Yadımdadır, bir
vaxtlar Döv lətnəşrkomda  baş rəssam vardı,
Nazim müəl lim. Sərgisi açılmışdı, o haqda bir
yazı yazmışdım. Sərgidə bütün şəkillər göyə
baxırdı. Məsələn, quş, ağac, hansısa bir
portret... O vaxt  yazmışdım ki, bu sərgidən
çıxan adamlar başlarını qaldırıb bircə dəfə də
olsa göyə baxacaqsa, Nazim müəllim bir
rəssam kimi öz işini bitmiş hesab edəcək. Göyə
baxmaq. Allahına baxmaq – vicdana baxmaq
kimi bir şeydi. Sənətdə də, həyatda da, nə
qədər çətin də olsa,  gərək göyə və  vicdanına
baxmağı bacarasan, saxtalıq etməyəsən,
Allahsız olmayasan.

– Sona gəldikmi? Çatdırıb demədiyiniz
nəsə qaldımı?   

– Çox sağ olun, məni də “Sorağı gəlmə yən -
lər” rubrikasına qonaq etdiniz. Belə bir rubrika
yaranıbsa, demək, buna ehtiyac var. Mən də o
illərdən bəri ayrı düşdüyüm bəzi insanların
sorağını sizdən almaq istərdim. Ancaq məni
belə də təqdim etmək olardı: “Sorağı başqa
yerdən gələnlər”. Bu mənada Bəxtiyar Qaraca
imzasının yanında təkcə şair, yazıçı  sözünü
yazmaq istəmirəm. Bəxtiyar Qaraca – bu ad
özlüyündə, mənə elə gəlir, çox şeyləri yada
salır, daha çox söz deyir. Bir də əsas odur ki,
səni görsünlər, tanısınlar və hörmətlə xatır -
lasınlar. Elədiklərimiz  itmir, sən özünü gör -
məyə  bilərsən. Amma səni görürlər. Gərək
çalışasan ki, səni görənlərin, ta nıyanların,
xatır layanların sənlə bağlı düşün cələrini, xə -
yallarını qarışdırmayasan... 

Söhbətləşdi:
Fərqanə MEHDİYEVA
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Bu, 
səbri kasaların işidi,
Bu, 
səbrindən asılanların işidi.
Mənimsə 
indidən əllərim əsir
ömrümün bu çağında.
Bir balaca ürəyim var,
döyə-döyə öldürəcəm 
gözlərinizin qabağında.

– Ədəbi orqanları izləyirsizmi?
– Əlbəttə, izləyirəm. Nə yaxşı “Ədəbiyyat

qəzeti”, “Azərbaycan”, “Ulduz”, “Qobustan”,
“Literaturnı Azerbaycan”  jurnalları var. On -
ların adı gələndə məndə xoş ovqat yaranır. Çox
istedadlı yazarlar var. Qulu Ağsəs, üzünüzə
deməyim, siz özünüz, ümumi dostumuz Nə -
zakət Məmmədova  və başqaları... İstedad
yaşantıdı. O yaşantılar səmimiyyətlə qələmə
alınanda gözəl olur.

Televiziya verilişlərinin aparıcılığından
tutmuş, bu yazılara qədər səmimi olmayanda
saxtalıq hiss olunur. 

– Filmlərinizə baxıram, bir-birindən
maraqlı. Sizə bir film çəkməyi təklif et -
səydilər, məsələn, Bəxtiyar Qaraca Bəxtiyar
Qaracadan film çəkir, hardan baş layar -
dınız?

– Yaxşı sualdır. Amma bu suala cavab
verməyə hazır deyiləm. Filmlər elə-belə ya -
ranmır. Adamın ruhu gedir, canı gedir. O
filmlərə özüm də sakit baxa bilmirəm, tə sir -
lənirəm. Bu talelərin içərisində özümü
görürəm. Ə.Haqverdiyev haqqında bir yazı
yazmışdım – “Ayın, günün şahidliyi”. Mən onun
haqqında bir film çəkəcəm. O cür yerə-göyə
sığışmayan, “şahlarla söhbət edən” bir adam
ölüm yatağında necə tək, kimsəsizdir. Hərdən
düşünürəm ki, deyəsən, mən də elə öləcəm.
Özümü onunla, onun böyük ictimai-siyasi
xadim kimi yaradıcılığı və fəaliyyəti ilə əsla
müqayisə etmək istəmirəm, amma taleyimi
nədənsə elə görürəm. İnsan hər şeyi sondan
başlayaraq yaşasa, necə də gözəl olar... Əli bəy
Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Ceyhun bəy
Hacıbəyli, Ömər Faiq Nemanzadə, Məhəmməd



– Söz başa düşmürsən? Mümkün deyil,
vəssəlam. Al qovluqlarını da, çıx otaqdan. 

– Axı...
– Dərman kəşf eləyib kişinin oğlu... Sən hələ

oxu. Nə magistr təhsilin var, nə də elmi iş
yazmısan. Bakalavriatla əlini vurub qoltuğuna
gəlmisən.

– Heç Eynşteyn də elmlər namizədi deyildi...
– Hə də, balası, o, Eynşteyn idi. Sən isə

Muxtarsan. Mümkün deyil. Götür bunları da, çıx
otaqdan, dedim.

– Peşman olacaqsız. 
– Allah, Allah. Qardaşım, mən artıq peş -

manam. Mənə deyən lazımdır ki, niyə adam bilib
hər ötüb keçən üçün qapını açırsan. Sənə neçə
dəfə dedim, gəlmə də, gəlmə. Bir aydır başımı
xarab eləmisən.

– Tomas Edisonu məktəbdən qovmuşdular.
Müəllimləri ona kütbeyin deyirdi. Adam elə
kəşflər etdi ki...

– Aman, Allah, bir aydır eyni şeyləri
təkrarlıyırsan e! Muxtar, yaxşı yol. Belə yolun açıq
olsun. Kəşflərin sərhədləri aşıb xəbəri gəlsin
qulağımıza. Nobel alasan. Olsun e, olsun. Amma,
başına dönüm, bu, kəşf deyil. Yeni əsrin Şeyx
Nəsrullahı olmaq istəyirsən? Bir də ki, sən
Allahın işinə niyə qarışırsan axı? A balam, sənin
nəyinə lazımdır ölənləri diriltmək? 

– Bu, Allah işinə qarışmaq deyil. Bu, sorğu-
sualdı. Niyələri soruşmaqdır.

– Ay adam, nəyinə lazımdır axı?
– Məsələn, nakam getmiş insanların, bu

dünyada missiyası yarımçıq kəsilən adamların
geriyə dönməsini istərdim. Siz istəmirsiz?

– Vallah, havalanmısan sən. Cəfəng-cəfəng
fikirlərlə vaxtımı alırsan. İndi iclas olacaq, xoş
getdin.

– Boş-boşuna keçirilən müzakirələr, iclaslar.
Doldurursuz bir zal adamı, ağzınıza gələni
danışırsız. Nə elm var, nə də kəşf. Boş-boş sözlər
var ortalıqda, vəssəlam. Özünüz də bilirsiniz ki,
boşboğazlıqdır, başqa heç nə. Guya iş görürlər.
Simpozium, təşkilat, yığıncaq. Havalı sizsiniz,
deyim, xəbəriniz olsun. Kimi aldadırsız axı?
Bezmədiniz vaxt öldürməkdən? 

– Xoş getdin, dedim sənə! Ağzına gələni
danışma! Kişi kimi bir işin qulpundan yapış!  Qaz
vur, qazan doldur! Başını boş-boş şeylərlə yorma.
Sənin kəşf adlandırdığın bu qondarma
dərmanlarını, bir qovluq kağız-kuğuzunu heç
kim sınaqdan keçirməyəcək. Belə şey həyatında
olmaz. Olsaydı, avropalılar birinci kəşf edərdilər.
Deyirsən, sənin qədər ağılları yoxdur? 

– Çox heyif.
– Deyirəm sənə, normal, yola yaxın, sanballı,

həqiqətə uyğun nəsə ağlına gəlsə, bax gələrsən
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yanıma. Dədəm Mehtinin oğlu deyiləm, əgər səni
qapıdan içəri buraxmasam. Bax söz verirəm, kişi
kimi. Get, başına dönüm, get.

– Siz!
– Get, başına dönüm, get. Qapını bağla ar -

xanca.
...Pilləkənləri aşağı necə düşməyim yadımda

deyil. Bircə onu bilirəm ki, başım gicəllənirdi.
Bura gəlməyimə it kimi peşman olmuşdum.
Bütün dünya, baş verən hər şey, həyatım,
arzularım elə bil dərədən aşmışdı. Mən Sizif
gücündə deyildim. Ola bilməyəcəm. Daş olub hər
şey başıma düşür. Əzilirəm, elə əzilirəm ki.
Adamı yerə çırpmaq, yəqin, buna deyilir. 

Yolun sağı, solu, eni, uzunu – hər şey gö -
zümdə bərabər görünürdü. Gah başımı qa -
şıyırdım, qulağımı dartırdım, gah da yerli-yersiz,
qeyri-ixtiyari öskürürdüm. İki dəfə yolu səhv
gedib geri qayıtmışdım, eskalatora tərsinə min -
mişdim, sürtünə-sürtünə, itələyə-itələyə keçir -
dim adamların içindən. 

“Növbəti stansiya “Elmlər Akademiyası””. 
– Xahiş edirəm, mənə deyərdiniz, Memar

Əcəmiyə necə gedə bilərəm? Aha, ordan, düz
ordan. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. 

“Qapılar bağlanır növbəti stansiya “Elmlər
Akademiyası””.

– Xahiş edirəm, mənə deyərdiniz, “Memar
Əcəmi” stansiyasına necə gedə bilərəm? O qatar
səhv aparır. Bayaq da ona mindim. Eyni yerə
gedir. Bu dəfə düz gedəcək? Çox sağ olun. 

“Qapılar bağlanır, növbəti stansiya “Elmlər
Akademiyası””. 

– Xanım, siz deyin... Əcəmiyə necə gedə
bilərəm? Hara aparır? Yalnız ora?  

“Qapılar bağlanır, növbəti stansiya “Elmlər
Akademiyası”. 

– Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, xala, zəhmət
olmasa çəkilərdiniz. Saxlayın... Çəkilin, zəhmət
olmasa. Saxlayın, dedim.  Memar Əcəmiyə
getmək istəyirəm. Saxlayın!

***
Bura Bakı Sovetidir. Tfu, lənətə gələsən,

“İçərişəhər” metrostansiyasıdır.  Bu da Mirzə
Ələkbər Sabir. 

Salam, Sabir ağa! Elə bilirəm, heykəl olmaq -
dan bezmisən axı. Ayağa dur, sür-sümüyünü
şaqqıldat. 

Bağışlayın məni. Hamınız bağışlayın. Bu gün
əhvalım olduqca pisdir. Hirsliyəm, acıqlıyam.
Mən Çingiz xanın Monqolustandakı heykəlini çox
sevirəm. Məncə, Bakının daha çox Şah İsmayıl
Xətainin heykəlinə ehtiyacı var. Var? Hardadır?
Bilmirəm, mən onu Çingizxanın heykəli kimi
möhtəşəm görmək istəyirəm. Fikrə gedən
vəziyyətdə, əli çənəsində, yuxulu kimi yox. Ayıq,
iti nəzərlərlə ətrafa baxan şəkildə.

Bəs sən, Füzuli... Üzr istəyirəm, siz. Necə
düşünürsünüz? Hələ də “Can vermə qəmu-eşqə
ki, eşq afəti-candır, Eşq afəti-can olduğu məşhuri-
cahandır!” fikrinin üzərində qalırsınız? Yox, daha
sevgiləri də dəyişib bu dünyanın. Yazdıqlarınız
indiki dünya üçün keçərli deyil. Bir də, bağışlayın,
müdaxilə edirəm. Əlinizi zəhmət olmasa çə -
nənizdən çəkərdiniz. Belə yaxşı düşmürsünüz
fotoda. Başınızı da qaldırın. Məzlum görünməyin,
nə olar. Məncə, illərdir yerə baxmağınız yetər. 

Monotonluqdan bezıb ölkəni tərk edən bəzi
gənclərdən fərqli olaraq mən hələ də nələrinsə
ümidindəydim, doğrusu. Heykəl kimi əli qoy -
nunda oturmaqdan bir şey çıxmayacaq, hə?
Dünyaya gəlmisənsə, yaşamağın yollarını da
tapmalısan, düşünürdüm. Və düşünürdüm ki,
rəngarəngliyi yaradan insanın özüdür. Yəni
içində olan boşluğu hara getsən belə, yenə də
doldura bilməyəcəksən. Beynində yuva salmış
hər şey səni harda olsan, narahat edəcək. Neqativ
fikirlərdən xilas olmaq üçün ya başını kəs mə -
lisən, ya da baxışını dəyişməlisən. Başqa yolun
yoxdur. Bütün əzaların yerində olduğu halda
günlərini boşuna xərcləyirsənsə, get əlsiz-
ayaqsız Nik Vuyçiçin kitablarını oxu, məsələn. Nə
bilim, motivasiya üçün, həvəslənmək üçün əla
enerji mənbəyi ola bilər. Ya da gücü kənarda
deyil, özündə tapmağı bacar, deyirdim. İndi isə
özümü əlsiz, ayaqsız adam kimi hiss edirəm.
Boynu bükülmüş, məzlum qozbel Kvazimodo
kimiyəm. 

Elə bilirəm, dağ, daş, divar – hər şey mənimlə
danışır bu gün. Cəfər Cabbarlı əlini qoynundan
götürüb Rəşid Behbudov kimi qollarını yana açıb
oxumaq istəyir. Təsəvvür edirsiz? “Nə gözəlsən,
nə qəşəngsən, bu axşam sən, əziz dost”. Hələ
Ədəbiyyat Muzeyinin önündə sıralanan
heykəlləri demirəm. Elə bil hamısı sıçrayıb yerə
atlanmaq istəyir. Vahidin başına dırmanan xırda
adamlar da yerə tökülmək istəyir. Lap elə Vahidin
özü də, mənimtək bədənsiz baş kimi qalmaqdan
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bezmiş kimi görünür gözlərimə. Elə bilirəm, o da
hamı kimi əli, ayağı, bədəni yerində olmasını
xəyal edir. Yerimək istəyir, qaçmaq istəyir,
danışmaq istəyir. Mən isə ümidsizliyin acısından
məhz indi hamının çıxış yolu kimi gördüyü bir
yola, intihara getmək istəyirdim. Amma yox, ən
yaxşısı sükutdur. Bəlkə, danışmağı tərgidim?
Ölməyə nə var ki. Susum. Onsuz da sözün qiyməti
gözdən elə düşüb ki, hamı necə istəyir, elə də
xərcləyir onu. Ah...

Soyuq kəsdi məni. Belə baxanda yaydı. Bəs
mənə niyə soyuqdu? Niyə üşüyürəm? Böy rək -
lərim sızıldayanda Almas İldırım düşür yadıma.
Boğazına qədər suyun içində saxlamışdılar
bədbəxti. Danışanı güllələmişdilər, sürgün
etmişdilər danışanları. Onların alnında möhür izi
qaralmırdı. Alınlarına şanlı əməlləri ləkə kimi
yapışdırılmışdı. Kəs səsini, burjua şairi! Ur vat sız-
urvatsız yaşa. 

Neftinlə doydur Moskvanı, müharibədə
qələbə qazan, amma qəhrəman şəhər statusuna
yüksəlmə. Özümə bənzəyən bədbəxt Bakım. Bu
xırçınlı Xəzərin qoynuna atacağam illərdi
düzəltdiyim bu həbləri. Qoy sulara qarışsın.
Balıqlar içib dirilik qazansınlar. 

***
– Muxtar müəllim, yaxşısız?
– Nə olub?
– Səhərdən bufetdəsiz. Birinci elə bildim,

başınız ağrıyır.
– Nə vaxtdan burdayam?
– İki saat olar. Sizi axtarırlar. Direktor otağına

çağırıb.
– Məni? Niyə? 
– Xəbərim yoxdur. 
İlahi, bu nədi başıma gəldi? Duran yerdə niyə

çağırsın ki? Allah bilir, Akademiyadan zəng
vurublar. Deyiblər, başdanxarabı işdə niyə
saxlamısız? Tfu, belə həyat olar? Alınmır da.
Məndə heç nə alınmır. 

– Olar?
– Keç, keç. Nə olub? Niyə həyəcanlısan?
– Heç, olur məndə.
– Əsədov, sənə vəzifə verirəm.
– Məə. Nə, nə?.. Mənə?
– Bəli, bəli, sənə.
– Nə vəzifədi elə?
– Baş hidroloq.
– Mən? 

– Qəşəng vəzifədir, eləmi? Ayın əvvəlində
hava haqqında məlumat verəcəksən. Həftəlik
məlumat verəcəksən. Səni televizora çıxaracam.
Bütün ölkə üzünü tanıyacaq. 

– Çox sağ olun.
– Hə, bir də. Ürəyin istəsə, lap havanın,

buludların istiqamətini də dəyiş.
– Yox, necə, niyə ki?
– Necə yəni niyə? Ölünü diriltməyi bacaran,

buludu da qova bilər. Lap belə ürəyi istəsə, xoşu
gəlməyən ölkələrə də göndərə bilər. Yerində
olsam, təşkil edərəm bir dənə tornada, göndə rə -
rəm Ermənistana. Al, hədiyyəni də götür. Get
qəbinetivə. 

– Nədi bu?
– Qlobusdu. Fırlad özünçün.
Hə, bu da sənə möcüzə. Get, Əsədov. Get, kef

elə. Adam dirildən. Kabinetinin üstünə də yaz:
“Adam dirildən Əsədovun kabineti”. Yaxşı reklam
mətni də yazmaq olar: “Ölüm daha qorxulu deyil.
Əbədi yaşamaq indi burnunuzun ucundadır.
Əsədov həblərini alın. Alın, için və əbədi olun”.
Lənət sənə, kor şeytan. Allah bilir, bütün
departament gülür mənə. Mənə deyən lazımdır
axı, ağrımayan başına niyə yaylıq bağlayırsan ki?
Yaşa hamı kimi, danış hamı kimi. Bu da olsun
həyat. 

– Yoldaş, Əsədov, xəbəriniz var? Dənizdə
qəribə olaylar baş verir.

– Nə olay? Nə olub?
– Tələsin, bütün deliqasiya oraya yollanır.
– Mən hələ təzə keçmişəm ki vəzifəmə. Otağa

gedib çıxmamışam. 
– Tez olun e, tez olun!
Qlobusumu otağa qoyub aşağı düşdüm ki,

gördüm köç gedib. Bir sözlə, bir Allah bəndəsi
məni gözləməyib ki, maşınına mindirsin. Nə isə,
onlar atlı olsun, mən də piyada. Düz getdim
“İçərişəhər” metrostansiyasına. Baksovetdə
düşüb Filarmoniyanın həyətindən qalxdım
yuxarı. Yeraltı keçidlə keçib bulvar tərəfdən
çıxdım. Uzaqdan camaat görünürdü. İynə
atsaydın, yerə düşməzdi. Dənizin üzərindəki
burulğana bənzər bulud bulvarın üzərinə doğru
hərəkət edirdi. Hava elə istiydi ki, qara bulud
topası günəşin üstünü örtsəydi, əməlli-başlı
kölgə olacaqdı. Bir sözlə, iti addımlarla gəldim
dənizin kənarına. Yoldaş Mərdanov da burdaydı.
Ətrafa səpələnmiş polislər əhalini qara buludun
olduğu bölgədən uzaqlaşdırmağa çalışırdılar.
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Millət də nə millət e, qara buludla selfi çəkən kim,
həyəcanlı səslə sosial şəbəkələrdə canlı yayıma
çıxan kim. Aləm bir-birinə dəymişdi. 

Mərdanov məni görən kimi tez yanına
çağırdı. TV kanalların kameraları önündə, “bu,
bizim baş hidroloqumuzdur” təqdimatını verdi.
İndi baş hidroloq nə lazımdırsa, söyləyəcək, dedi.

Aman, Allah, mən nə etməliyəm ki? Bir
tərəfdən də qorxudublar ki, yəqin, bu bulud
hansısa zavodda baş vermiş partlayışdan əmələ
gəlmiş zəhərli buluddur ki, o da bir dəfə yağsa,
camaat zəhərlənib öləcək. Lənət şeytana, işə
düşmədim. Balam, mən Allaham? Yoxsa İsa
peyğəmbərəm? Nə deyim bunlara?

Eləmədim tənbəllik, buludun tərkibini
öyrənmək üçün laborator ləvazimatları da
götürüb yollandım helikopterin içinə. Elə təzəcə
minmişdim ki, yadıma dünən dənizə atdığım
həblər düşdü. İlahi, yəni bu bulud o həblərin
buxarından yaranmış buluddur? Kül oldu mənim
başıma. Olmaya nəyisə səhv eləmişəm? Mən
neyləmişəm, ay Allah? Bəndənə yazığın gəlsin?

Yenicə oturmuşdum ki, Mərdanov mənə əl
edib, aşağı düşməyimi istədi. Heç nə alamadım.
Deyəsən, tutacaqlar məni. Yüz faiz həbs
edəcəklər. Yəqin, dünənki hərəkətimi görən olub.
Bir də axı dünyanın zibilini tökürlər dənizə. Düz-
əməlli balıq da qalmayıb orda. İndi bir ovuc
dərmanla nə olacaq axı? Nə isə, deyərəm ki,
xəbərim yoxdur. Yalançı dərmanlardı. Əşşi, nə
dərman? Xəbərim yoxdur, vəssəlam. Yaxşı ki,
dünən bütün sənədləri yandırdım. Kəşfimin izi
belə qalmayıb, çox şükür. 

Mərdanova yaxınlaşanda gözlərini yaş içində
gördüm. Allahım, nə olub axı? 

Camaat dənizə baxırdı. Üzümü çevirəndə
gözlərimə inanmadım. Dənizin içindən adamlar
sahilə doğru irəliləyirdi. Mərdanovun üç il
bundan öncə dənizdə batmış, cəsədi tapılmamış
oğlu irəlidə gəlirdi. Ardıyca neftçilər, fəhlə
geyimli adamlar, qızlar, oğlanlar gəlirdi. 

Bəs o kimdi? Nimdaş, boz pencəkdə, üzü
tüklü, yorğun adam kimdir, görəsən? Yaxasında
rəqəmlər görürəm. Aha, apaydın sezilir. Bir. Hə,
birdi. Yenə də bir, sonra sıfır. Doqquz. Bu nə
rəqəmdir? Min yüz doqquz.

– Yoldaş Əsədov, nə baş verir?
– Xanım, gördüyünüz kimi, adamlardı. Vaxtilə

batmış, ya atılmış, izsiz-tozsuz qeyb olan, itkin
düşən adamlar. 

– Yəni ölülər dirilib?
– Gördüyünüz kimi, həyatda hər şey

mümkündür.
– Necə yəni?
– Ola bilər Xəzərin sularına dirilik suyu

qarışıb. Tarixi mənbələrdə  belə suyun olması
məlumatı var axı. Yadınızdadır, İsgəndərin
axtardığı dirilik suyu?

– İndi deyirsiniz, bu qara bulud dənizdən
buxarlanmış buluddur? 

– Bəli, düppədüz. Dənizdən buxarlanmış
buluddur. Ona görə belə qəribədir və fərqlidir.

– Sizcə, yağıntı hara düşəcək? 
– Məncə, bu bulud çox uzağa gedəcək.

İsladacaq hamımızı. Yamyaş edəcək bizi.
Təpədən-dırnağa yuyacaq. Bəlkə də, ölüləri
sonuncu dəfə qüsullandırmağımız dirilik
istəməyimizdəndir. Yoxsa torpağın altına
gedəcək ruhsuz müqəvvanı niyə yuyaq ki?
Qədimlərdən bizə gələn yaddaş kodudur bu.
Dirilik sevdasıdır. İndi yaşamağın nə olduğunu,
nəhayət ki, anlayacağıq. Şüurumuz, düşüncəmiz,
varlığımız diriləcək. 

***
– Muxtar bəy, sizinləyəm, Muxtar bəy. 
– Bəli.
– Dövlət televiziyasının müxbiri, Tofiqəm. 
– Lap yaxşı.
– Bir sual verim. Güman edirsiniz ki, bu bulud

dirilik bulududur?
– Güman etmirəm, belədir. 
– Düşünək ki, belədir. Siz bu dirilik bu -

ludunun hara yan almasını istərdiniz? Bu yağışın
harada yağmasını istərdiniz?

– Əgər məndən olsaydı, əgər o buludlar
getmək istəsəydi. Məni sızladan, içimi yeyən
günahsız, müharibədə həyatını itirmiş adam ların
qəbrinə yağmasını istərdim. Məsələn, yağış
Şəhidlər Xiyabanına yağsın. Yağsın. Qəh rə man lar
yenidən dirilsin, istəyirəm. Ruhdan düşmüş
adamlar dirilsin. İntihar edənlər, gedib qayıt -
mayanlar, “xalq düşməni” adıyla güllələnənlər
dirilsin. Bilirsiz...

– Bağışlayın, vaxtımız yoxdur... Mümkünsə,
hava haqqında məlumat verərdiniz. 

– Baş üstə. Milli Hidrometrologiya Depar -
tamenti xəbər verir: “Bu gün Azərbaycanın hər
yerində yağış yağacağı ehtimal olunur”. 
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“Yazı masası” layihəsinin yeni qonağının
kim olacağını redaksiyamızda müzakirə
edəndə Zemfira Məhərrəmlinin adını çək -
məklə hamımızın üzündə  sevincqarışıq həm -
rəy bir ifadə yarandı. Elə bil hamı məhz onun
adını  dilinə gətirmək istəyirmiş. İnsan nə peşə
sahibi olursa-olsun, ən əsas sevilməyi bacar -
malıdır. 

Qulu müəllim adəti üzrə telefonu qar -
şısında olanda ekranın işığına dinclik vermir,
işarət barmağıyla basıb gözün çıxardır ki, işığı
sönməsin. Birdən gələn mesajı görməz. Gö -
zünü qırpmayan telefonu dərhal götürüb
Zemfira xanıma zəng vurdu. Cavab alan kimi
Zemfira xanımı  sualıyla təəccübləndirdi:
“Zemfira xanım, hardasınız?” Belə qəfil sualdan
kim caşmazdı? Sükutdan hiss elədik ki, Zemfira
xanım hardasa uzaqda öz yerini təyin etməyə
çalışır. Qulu müəllim: “Bizim uşaqlar sizə
qonaq gələcək. Xanım Aydınla Vüsal Nuru”.
Qulu müəllim Zemfira xanımla o qədər ərklə, o
qədər doğma danışdı ki, onun hissi bizə
yoluxdu. Telefonunu yerə qoymamış dedi:

– Zemfira xanım bacımızdı. Özgəsi deyil ki. 
Zemfira xanım birdən-birə  daha da

doğmalaşdı, daha da əziz oldu. Sabah onun
evinə gedəndə utancaqlıq ayaqlarımızdan
qurğuşun kimi asılmayacaqdı, tərəddüd bizi
yolda ləngitməyəckdi. Biz ki yad yerə
getmirdik, Zemfira xanımdı da, özgəsi deyil ki. 

Səhəri gün yollandıq əziz Zemfira
Məhərrəmligilə. Hə, onu da deyim ki, bu dəfə
trio şəklində getdik. Qulu müəllim elə
redaksiyada təklif etmişdi ki, “Ulduz”un  ən
sadiq əməkdaşı, rəssam Ədalət Həsən də bizlə
getsin, “nabroska”lar maraqlı olacaq. Yol boyu
danışırdıq ki, gözümüzü açandan televiziyadan
Qulu Məhərrəmlinin səsini eşitmişik, necə
deyərlər, onun səsi qulağımızda böyümüşük.
Hələ o dövrlərdə texnika bu qədər inkişaf
etməmişdən əvvəl – 2-3 kanalı əlimizlə o yana-
bu yana çevirdiyimiz televizor ekranından bizə
əfsanəvi görünən bir insanın evinə, ailəsinə
qonaq gedirik. Bir tərəfdən də Zemfira
Məhərrəmli! Qarabağ müharibəsinin qadın
səsi! Televiziyadan, qəzetdən tanıdığımız, gecə-
gündüz gedən döyüşlərə baxmayaraq, özünü
düşmənlə təmas xəttinə yetirib  reportajlar
hazırlayan həmin o cəsarətli xanım! Bunları
danışa-danışa bir də baxdıq ki, Zemfira
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xanımın təbəssümü qapısının kandarından
ruhumuzu işıqlandırır.  Qapıdan girən kimi
özümüzü güzgüdə gördük. Sanki güzgünü
qəsdən orda qoyublar ki, içəri girən adam
özünü görsün və özünü evindəki kimi hiss
eləsin. Bəlkə də, təsadüfi deyildi. Bəlkə də,
Zemfira xanımın şüuraltısındakı qonaq pər -
vərlik, ürəyindəki insan sevgisi, hər kəsə isti
münasibəti  qeyri-ixtiyari özünü göstərib. 

Zemfira xanım bizə söhbətimizi çay süfrəsi
arxasında aparmağı təklif etdi. Ədalət müəllim
stolun başında əyləşdi, kağızını çıxartdı, yona-
yona barmaq boyda qalmış karandaşını işə
saldı. Biz danışdıq, o çəkdi...

Söhbətimiz öz-özünə qızışdı. Müsahibə
almaq üçün sual verməyi unutduq, özümüzü
maraqlandıran məqamlardan danışmaq
istədik. Ən çox Zemfira xanım bizə ona görə
maraqlıydı ki, o ilk dəfə qadın hərbçilər
haqqında qalın-qalın kitablar yazıb. Ən
maraqlı tərəfi də budur ki, Zemfira xanım
döyüşçü qadınlar haqqında atəşkəs dövründə,
şəhərin mərkəzində, qışda isti olan, yayda
sərinləyən redaksiyalarda yox, başına güllə
yağan səngərlərdə yazıb. İki balaca qız anası,
cavan gəlin, şəhərdə doğulub, naz-qəmzəylə
böyüyən bir adam bütün rahatlığını atıb
döyüşə gedib. Gedib ki, hərbçi qadınları
ölməyə qoymasın. Onları bir səngərdən alıb
bütün xalqa tanıtsın. Zemfira xanım üzərinə
çox böyük və son dərəcə ağır bir missiya
götürmüşdü. Dediyinə görə, onu heç kim buna

məcbur eləməmişdi, içindən gəlmişdi. Şəhəri,
rahatlığı,  hətta isti evini, iki körpə qız balasını
qoyub ön cəbhədə səngərləri gəzmək, döyüşən
qızları ölümün barmaqları arasından axtarıb
tapmaq, yazıb çatdırmaq onun ürəyindən
gəlmişdi. Həmin o ağır illərdə Zemfira xanımın
missiyası müharibə yaşayan bir xalq üçün
böyük xidmət idi. 

Söhbət Zemfira xanımın kitablarından
düşdü, xüsusi bir doğmalıqla kitablarını bir-bir
bizə təqdim etdi. “Döyüşə qızlar gedir”,
“Qarabağda savaş var”, “Ötür durna qatarı”,
“Qırx qız dastanı”, “Qarabağ müharibəsi: zərif
talelər”, “Ömür bitər, yol bitməz”, “Oyuncaq”
“Söz adamı”, ingilis dilində çap olunan
“Karabakh war witnessed by women” və
Sankt-Peterburqda işıq üzü görən “Kарабах с -
кая война: сражались и жен щины». Bu
kitablar elə bil bir qəhrəmanın döşünə taxıl mış
medallar idi. Bu gün də Zemfira xanım öz
səngərindədi. 

– Otuz bir kitab müəllifi olan Qulu
Məhərrəmliylə bir evdə yazı masanızı necə
bölürsüz?

– Hər şeyimiz ortaq olsa da, yazı ma -
salarımız ayrı-ayrıdı. Hərə öz otağına – öz
dünyasına çəkilir. Amma bəzən elə eyni
masanın ətrafında – bir başında o, o biri
başında da mən yazıram. Bir-birimizdən bəzən
soruşarıq, nələrisə məsləhət alarıq. Amma
ümumən bir-birimizin yaradıcılığına heç vaxt
qarışmarıq. Onun öz yolu, öz dəstxəti var,
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mənim öz yolum, öz üslubum var. Qulu
müəllim daha çox elmi üslubda əsərlər yazır,
lüğətlər hazırlayır. Təbii ki, bədii-publisistik
yazıları, kitabları da var. Mən jurnalistəm.
Yazıçılığa jurnalistikadan gəlmişəm. Mən, o
böyük nəhrə qoşulmaq istəmişəm.

– Niyə jurnalist olmaq istədiniz? Sizcə,
bu taledi, yoxsa sizin seçiminiz?

– Ən böyük arzum jurnalist olmaq idi.
Hətta orta məktəb illərimdə inşa yazıdan hər
dəfə “beş” alanda ürəyimdə bir işartı olardı ki,
mən jurnalist ola biləcəyəm. Tez-tez bu
arzumun xəyallarını qururdum. Düşünürdüm
ki, jurnalistika mənim düşüncələrimin,
fikirlərimin, içimdə boy verən, hələlik pöhrə
olan arzularımın, istəklərimin, şüurumdakı,
ağlımdakı o işıqlı fikirlərin bir tərcümanı
olacaq. Yəni mən düşüncələrimi onun
vasitəsilə ifadə edəcəkdim. Bir sözlə,
jurnalistika mənimçün yazmaq istədiklərimi
ifadə etməyə bir vasitə olacaqdı. 

Tale, qismət, həyatın qəribə oyunları
Zemfira xanımı Bakı Dövlət Universitetinin
jurnalistika fakültəsinə gətirib gələcəyin
professoruyla qarşılaşdırıb. 

– Qulu müəllimlə bir yerdə oxumuşam.
Fəxrlə deyirəm ki, müəllimim də 
Nə sir İmanquliyev olub. Qəzetçiliyi ondan
öyrənmişəm. Universiteti fərqlənmə dip -

lomuyla bitirdim və təyinatımı televiziyaya
verdilər, çünki son kurslarda bu sahə üzrə
ixtisaslaşırdım.  Amma ürəyim qəzetçilikdə
qalmışdı. Məyus olmuşdum. Nəsir İman -
quliyevin köməkliyi ilə elə özünün yaratdığı
“Bakı” və “Баку” qəzetlərində 1978-ci ildə
müxbir kimi fəaliyyətə başladım. Elm-təhsil və
mədəniyyət şöbəsinin müdiri vəzifəsində
çalışdım. Və düz 25 il həmin qəzetdə sevdiyim
işlə məşğul oldum. Bu iyirmi beş ildə mənim
bir xeyli kitabım çap olundu. Son beş kitabımsa
ötən üç ildə işıq üzü gördü.

Zemfira xanımın dilindən Qulu müəllimin
adı düşmür. Onun adını sevgiylə, hörmətlə
çəkməyə xəsislik etmir. Zemfira xanım deyir ki,
jurnalistikadakı bugünkü mövqeyinə, yerinə –
ümumiyyətlə, hər şeyə görə Qulu
Məhərrəmliyə borcludur. 

– Qrupumuzdan 13 qız fakültəni bitirsə də,
cəmi 2 nəfər – mən və yaxın rəfiqəm Rəhilə
Gülgün bu çətin sənətdə uzun müddət duruş
gətirə bildik. Çünki hər ikimizin həyat yoldaşı
bizim seçdiyimiz sənətin adamı idi.  Bizi başa
düşür, işimizə dəyər verirdilər.  Həyat
yoldaşımla aramızda olan inam daim bizi güclü
edib, qoruyub, bir-birimizin işini anlayışla
qarşılamağımıza dayaq olub.

– Yaradıcı adam, deyək, elə yazıçı, necə
olmalıdır? Adi, siravi insandan nəylə
fərqlənir? Ümumiyyətlə, fərqlənirmi?

– Fikrimcə, əsas yaxşı insan olmağı bacar -
maqdı. Sıravi, tanınmayan, hansısa sahə də işlə -
yən, adi adamların içində o qədər gözəl,  mələk
simalı insanlar var ki... İnsan yaxşılara baxıb,
elə yaxşı olmaq istəyir. Bədii yaradı cı lıqla
məşğul olan adamları gözümün önünə gəti rən -
də düşünürəm ki, ilk növbədə xeyirxah olmaq
lazımdır. Yazıçı istedadlı da ola bilər, orta
səviyyəli də, lap bir nömrəli də  ola bilər. Amma
ilk növbədə insanın ruhu, ürəyi saf olmalıdır.
Əgər o yanındakının, özüylə bir addım layan
qələm yoldaşının uğurlarını gör mür sə, sevin -
mirsə və ya görmək istəmirsə, deməli, onun öz
yazdıqlarının heç bir  dəyəri yoxdur. İnsan
başqasının uğurlarına sevinməyi bacarmalıdır. 

– Sizi döyüş bölgələrinə – odun-alovun
içinə nə çağırırdı? Bilirik ki, o zaman
qızlarınız da azyaşlı olub. Necə qoyub
getmisiz onları?
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– Bayaq Qulu Məhərrəmliylə bağlı dedim.
Amma mənim jurnalistikada duruş gə tir -
məyimdə anamın da rolu əvəzsizdir. Həmişə
döyüş bölgələrinə gedəndə uşaqlarıma o
baxırdı. Bəzən elə olurdu ki, Qulu müəllim də,
mən də birlikdə gedirdik. Anam onda çox pis
olurdu. Deyirdi ki, heç olmasa biriniz gedəndə
biriniz qalın. İkiniz birdən getməyin. Belə
olmaz axı. Mən qorxuram. Birdən bir şey olar.
Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan bölgələrində çox
olmuşuq. Mən könüllü gedirdim, heç kim məni
ora məcburi göndərməyib. Qəzetin o illərdəki
baş redaktoru Əməkdar jurnalist Ağa Hüsey -
nov da mənə “getmə” deyirdi. Amma mən
cəbhə xəttinə getməyə qərarlıydım. Qayıt dıq -
dan sonra silsilə reportajlarım çap olunurdu:
“Qeyrət” batalyonu qeyrətliləri səsləyir,”
“Tərtər duman içində”, “Döyüşən şəhərin
müdafiəçiləri”, “Ana vətən çağırır” və s. Erməni
o qədər azğınlaşmışdı, o qədər bu hadisələr
bizə təsir etmişdi ki, elə hamı cəbhəyə kömək
istəyirdi. İlk vaxtlar Salatın kimi cəsurluqla ön
xəttə atılmaq  cəsarat tələb edirdi.  Bu, böyük
risk idi, əlbəttə. Ağdərə, Tərtər, Ağdam isti -
qamətində çox olmuşam. Ağdərədə koman -
dirdən soruşdum ki, batalyonda döyüşçü
xanımlar varmı? Dedi ki, bir xanım var, tibb
bacısıdır, həm də döyüşçüdür. İndi düşmənlə
çox yaxın məsafədə olduğumuzdan (məsafə
hardasa 200-300 metr idi) gündüzlər o xanım
hərbi hissədə olur, gecələrsə qonşu kənddə bir
tənha ananın yanında qalır. Səhər yenə bura

gəlir. Mən mütləq o xanımı görmək istədim.
Dedilər ki, gecədi, çox çətindi, getmə. Amma
mən təkidlə o xanımla görüşmək istədiyimi
bildirdim. Gecəydi. Bizə bir avtobus verdilər.
Avtobusda sürücü idi, iki silahlı əsgər, mən, bir
də qəzetimizin fotomüxbiri Hicran Babayev.
Komandir mənim xahişimi yerinə yetirdi.
Atışma bir dəqiqə olsun dayanmırdı. Avtobu -
sun üstündən, böyür-başından güllələr yağırdı.
Biz gecə o atışmanın içində qonşu kəndə get -
dik, xanımla görüşdük. Və barəsində yazı
hazırladım. Döyüş bölgəsindən olan bir yazı -
mın belə bir tarixçəsi var. 

...Zemfira xanım danışdıqca heyrət edir,
təəccüblənirdik. Döyüş bölgəsində
gördüklərini elə danışırdı, elə bil filmə
baxırdıq. 

– Hər ana uşaqlarını qoyub getməyə
cəsarət etməz. Bəs uşaqlar? Onlar necə qala
bilirdilər? Evlə – uşaqlarla necə əlaqə
saxlayırdız? Mobil telefon yox, bir ayrı
vasitə yox...

– İmkan olan kimi evə zəng vururdum. Bir
dəfə qızımla (onda birinci sinifdə oxuyurdu)
danışanda ağladı. Dedi ki, ana, bəs sən dedin,
tez gələcəksən? Niyə gəlmirsən? Axı biz
darıxmışıq. Mənim formamın ağ qolçaqları
çirklənib. Onu kim yusun? Tez  gəl də. Ata da
yoxdu. O da gedib Ağdama. Dedim, nənəyə ver,
yusun. Dedi ki, yox, sən gəl! Bax müəllimə məni
danlayacaq. Sən gəl yu!
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Uşaqla danışandan sonra hönkür-hönkür
ağladım. Allaha dua  elədim ki, bircə gedim evə
sağ-salamat çatım. Onları görüm, bağrıma basım.

– Heç nəyə baxmayaraq, cəbhə xəttində,
atışmanın ortasında olmusuz. Bəs ana kimi
qızınızı cəbhəyə göndərərdinizmi?

Zemfira xanımın gözləri yol çəkdi. Heç
şübhəsiz ki, müharibəyə qayıtmışdı.  Kimi
axtarırdı, nəyi görürdü, bilmədik. Nəhayət,
bizə geri döndü. Milli Qəhrəman Gültəkin
Əsgərovadan danışdı. 

– Gültəkinin anası Rəfiqə xanım gəldi
gözümün qabağına, – dedi. – Gültəkinə
yalvarırdı ki, getməsin. Deyirdi, uşağı mənim
ümidimə qoyub getmə. Onsuz da atasız
böyüyür. Birdən sənə də bir şey olar. Uşağına
yazığın gəlsin. Gültəkin deyirmiş, ana, mən
necə getməyim axı?! Getməliyəm! Orda
əsgərlər güllə yarasından qan itirir, şəhid olur.
Mən necə burda rahat otura bilərəm?! O vaxt
döyüşən qızların çoxu könüllü gedib. Bə ziləri
evdə heç nə demədən, məktub yazıb, qoyub
gedib. Hətta qızları döyüşə apar madıqlarını
eşidən Kəmalə Qəhrəmanova adlı bir xanım
saçını kəsdirib, kişi kimi geyinib, özünü də
Kamal Qəhrəmanov kimi qələmə verib, mü -
haribəyə atılıb.

Bax indi siz soruşursuz, düşünürəm. Bil -
mirəm... Çox çətindir, əslində. İstərdim ki,
getməsin. Arxa cəbhədə müharibəyə nəyləsə
yardım etsin, köməkliyi dəysin. Düzü, çalı -
şardım, getməkdən çəkindirim. Yəqin ki,
jurnalist olsa, getmək istəsə, qarşısını kəs -
məzdim. Amma bir ana üçün qızını cəbhə
xəttinə yola salmaq, həqiqətən də, ağırdır. 

Müharibə mövzusu bitmirdi. Hamımız
təsirlənmişdik. Zemfira xanım danışdıqca göz -
lərimizdə ucalırdı. Biz bu qəhrəman jurnalistə
sıradan bir adam kimi baxa bilmirdik.  

İlk fürsətdə xahiş etdik ki, bizə iş otağını –
yazı masasını göstərsin. Əslində, həm Zemfira
xanımın, həm də Qulu Məhərrəmlinin  yazı
masası bizə maraqlıydı. 

Otağa keçdik.  Kitabları bağrına basmış
qarabəniz rəf və güzgülü şkafa dirsəklənmiş
yazı masası var idi. Masada bu yaxınlarda çap
olunan, Zemfira xanımın sayca 13-cü kitabı
“Qarabağ müharibəsi: zərif talelər”i elə qürurla

dayanmışdı, elə bil bayrağı qoruyan əsgər idi.
Götürüb vərəqlədik. Zemfira xanım kitabdan
ağızdolusu danışdı. Hekayələr və portret
yazıları toplanmışdı. 

– “Qırxqız dastanı” – bu adı qaraqalpaq
dastanının adından götürmüşəm. Kitabda 40
döyüşçü qızın hünərinidən yazmışam.
Azərbaycan qadınının qəhrəmanlığı dünənin,
bu günün işi deyil. “Koroğlu” dastanından
tutmuş, üzü bu yana Azərbaycan qadınının
qəhrəmanlıqları əsərlərdə təsvir olunur. Zireh
geyinib döyüşən qadınlarımız çox olub.
Qarabağ müharibəsində döyüşən  bu qadınlar
da həmin o qəhrəman qadınların davam çı -
larıdır. Mən də o qadınlar haqqında yazmağı
özümə borc bildim. Bu kitabı ərsəyə gətirdim.
“Qarabağ müharibəsi: zərif talelər” adlı
kitabım həcmcə daha böyükdür. Bu kitab da
Qarabağ müharibəsində kişilərlə çiyin-çiyinə
döyüşmüş qadınların həyatı haqqındadır.
Sənədli publisistikadır. Amma burda da müəllif
təxəyyülü var. Təbii ki, faktlar fakt olaraq qalır.
Bu kitabı ərsəyə gətirənəcən yazı masamda 6-
7 ay “dustaq” olmuşam. Durmadan yazmışam.
Hər şeydən – ev-eşikdən, qohum-əqrə badan,
dost-tanışdan ayrı düşmüşdüm. Evə zəng
gələndə əlimlə işarə edirdim ki, “evdə yoxam!”
Bütün fikrimi, düşüncələrimi bu kitabın
üzərində cəmləmişdim. Zənnimcə, artıq hər
şey hazır idi və kitab çapa gedə bilərdi. Ən son
anda kitab artıq nəşriyyata gedəcəkdi,
dayandım. Bu kitabda  Qarabağda döyüşən
xanımlarla yanaşı, erməni əsirliyində olan,
inanılmaz, dəhşətli zülmlərə məruz qalan,
dözən bir neçə xanım haqqında da hekayətlər
yazmışdım. Fikirləşdim ki, bəs cəbhə xəttində
düşmənlə – ölümlə üzbəüz dayanıb müharibə -
dən yazan, qələmi ilə döyüşən qızlarımız necə
olsun?! Onlar haqqında bəs kim yazacaq?! Öz-
özümə dedim ki, Zemfira, bu elə sənin
missiyandır! Onlar haqqında da elə sən
yazmalısan! Və mən kitabın çapını bir qədər
ləngitdim. Başladım bu ideyam ətrafında
işləyib, məlumat toplamağa. Salatın Əsgərova,
Əntiqə Qonaq, Gülbəniz Arifqızı, Səriyyə
Müslümqızı, Zəminə Xınalı, Tatyana Çaladze,
Roza Əliqızı, “Aprel dö yüşləri”ndən yazan Aida
Eyvazlı və başqaları haqqında yazılar ha -
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zırlayıb kitaba daxil etdim. Təklif etdilər ki,
kitabda onlar ayrıca bir bölüm kimi getsin.
Amma mən onları cəbhədə dö yüşən xanım -
lardan ayırmadığım üçün ayrıca yox, elə
döyüşçülərlə bir sırada vermişəm. Beləlikə,
yazdığım romanı belə yarımçıq qoyub bu işi
gördüm. “Qarabağ müharibəsi: zərif talelər”
kitabımı Xalq Cümhuriyyətinin ya ranmasının
100 illiyinə həsr etdim. Bu da mənim töhfəm
olsun, dedim.

– Bu qədər işin içində bir zamanlar
efirə gedən “Ana sözü” verilişinin də
ssenari müəllifi və aparıcısı olmağı necə
bacardınız? Bir qadın olaraq bu qədər işin
öhdəsindən gəlmək çətin deyildimi?

– Müharibə artıq başlamışdı. İçində təpəri
olan, gücü olan hər bir kəs nəsə etməyə çal şır -
dı. Kimi silahla, kimi qələmiylə, kimi foto -
aparatıyla döyüşürdü. O illərdə çox güclü
qadın hərəkatı yaranmışdı. Respublika Qadın -
lar Cəmiyyətinin üzvləri İçərişəhərdəki ofisdə
toplaşırdı. Orda müxtəlif bölmələr vardı:
yaralılara qulluq bölməsi, həkim qadınlar,
jurnalist qadınlar, sənətçi qadınlar bölümü,
kəndli qadınlar bölümü... Bu qadın  hərəkatı
böyük bir qüvvə idi. Biz Trav ma tologiya
İnstitutuna və digər səhiyyə müəssisələrinə
gedirdik. Yaralılar çox idi. Kimin nəyə gücü
çatırdı, edirdi. Meyvə alırdıq, evdə yemək
bişirib aparırdıq, evdən pal-paltar aparırdıq.
Yəni bacardığımız, imkanımız çatan hər şeyi
edirdik. Orda yatan hərbçilərlə söhbətləşib
onların  hünəri barədə yazılar ha zır layırdım.
Qısası, İçərişəhərdəki görüş lərdən birində
təklif olundu ki, televiziyada bir verilişimiz
olsun. Və bu verilişi hazırlamaq mənə həvalə
olundu. Bu ideya televiziyada yaxşı qarşılandı
və veriliş efirə çıxmağa başladı. Ssenarini ya -
zır dım, verilişi ha zırlayırdıq. Bir gün ssenarini
qismən dəyişməli oldum. Salatın Əsgərova şə -
hid olmuşdu. Verilişdə xəbəri oxumalı oldum.
Özü mü saxlaya bilmədim, səsim titrədi, göz -
lərim doldu. Bu təsirli anı heç vaxt unutmaram. 

– Yazı masanızda publisistikadan bədii
ədəbiyyata keçidiniz var – “Oyuncaq”.  O
necə ərsəyə gəldi?

– Xalq yazıçısı Hüseyn Abbaszadə “Döyüşə
qızlar gedir” kitabımı oxumuşdu. Bir gün
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redaksiyaya zəng vurdu. Kitabımla bağlı xoş
sözlər söylədi. Sonra da inamla əlavə etdi:
“Publisitikanız çox gözəl! Sənədli hekayələriniz
də gözəl! Amma siz bədii yaradıclığa da
başlayın! Öz hekayələrinizi yazın!” Və mənim
ədəbiyyata gəlişim onun məsləhətiylə oldu.
Çox ürəkləndim və yazdım. “Oyuncaq”adlı
kitaba povest, hekayə, esselər və mənsur
şeirlərimi daxil etdim. 

– Qayıdaq lap əvvələ. Yazıya köklən -
mək, böyük bir yazıya balaca bir hərfdən
baş lamaqdan...

– Belə bir fikir var ki, biz başqalarından
yaza-yaza özümüz haqqında danışırıq. Yazıya
mütləq köklənmək lazımdır. Hər yazının öz
vaxtı, öz zamanı, öz məkanı var. Elə birdən-birə
oturub yazmaq da olmur. Ovqata düşmək,
köklənmək çox vacib məsələdir. Yazı vaxtı bircə
limonlu çay masamın üstündən əskik ol -
mur.Bəzən saatlarla yazı masamın arxasında
oluram. Arabir çaydan qurtumalayıb dü şünü -
rəm, yazıram. Vaxtı belə unuduram. Bir də
baxıram ki, artıq hava işıqlaşıb. Amma əvvəldə
dediyim kimi,  yazı mənim özümü ifadə
vasitəmdir. Bu mənə zövq verir. Bəzən
yazdığım mövzular ürəyimə ağrı versə də,
yorulmuram, usanmıram.

Biz də Zemfira xanımla söhbətdən yorul -
madıq, usanmadıq. Amma o, bağa tələsirdi.
Təklif elədi ki, biz də onunla gedək. Açığı,
böyük məmnuniyyətlə gedərdik, təklif edən
yad adam deyildi ki, bizim Zemfira xanım idi.
Orda da Qulu Məhərrəmli var idi. Onunla
fürsətdən istifadə edib danışardıq. Amma irəli
qaçan zaman bizi geriyə çəkirdi.  Söhbətimiz
yekunlaşanda Ədalət müəllimin ağ vərəq -
lərindən Zemfira xanım gülümsəyirdi. 

Zemfira xanım bizə kitablarını imzaladı.
Necə qarşılamışdısa, elə də yola saldı. 

“Ömür bitər, yol bitməz” kitabında Zemfira
xanım yazıb: “Yaşadığımız dünya sanki
yollardan hörülüb. Əgər yollar yoxsa, dünya-
aləmə baş vura bilmərik!” Biz də yolumuza
davam edirik. Gələn sayımızda yeni “Yazı
masası”nı sizə təqdim etmək üçün.

Söhbətləşdi: Xanım AYDIN, Vüsal NURU
Rəssam: ƏDALƏT



Mə nə elə gə lir ki, lap bi rin ci ro ma nı mı qə lə -
mə alan dan dər hal son ra bun dan son ra kı ta le yi -
min ne cə ola ca ğı nı an la ma ğa baş la mı şam. Heç
vaxt, hət ta bir də qi qə be lə, ye ni era nın pi o ne ri ol -
du ğu ma şübhəm qal ma mış dı. Ba şa düşürdüm ki,
ata ca ğım hər bir ad dım bun dan be lə böyük ma -
raq la iz lə ni lə cək. Ona görə də bütün əməl lə rim,
düşüncə lə rim ba rə də övlad la rı ma, nə və- nə ti cə -
lə ri mə doğ ru-d üzgün he sa bat ver mə yi qə ra ra al -
dım. 

Ax tar dı ğım şey lər ha di sə lə rin üst qa tın da
yer ləş mə yən və za man do lan dıq ca ke çi lə si müm -
kün ol ma yan lar dır. Am ma mə nim məq sə dim,
mə ra mım in san hə ya tı nı, in san ta le yi ni şi şirt  mə -
dən, ne cə var sa, o cür də göstər mək dən iba rət -
dir. Özümü böyük mütə fək kir lə rə bən zət   mə mək -
lə, bə şə riy yə tə sen sa si ya lı hər han sı bir mə lu mat
çat dır maq fik rin dən da im uzaq ol mu şam. Bu -
nun la be lə, mən hə ya tı son də rə cə yax şı ta nı yır
və min cür müxtə lif nöqtə lər dən onu göstə ri rəm. 

Heç vaxt qəh rə man la rı mı özüm seç  mə mi -
şəm, ək si nə qəh rə man la rım özlə ri mə ni se çib lər.
Bir çox sə ləf lə rim ki mi, mövcud və ziy yə ti, ət raf
mühi ti özünə ta be et mə yi ba ca ran güclü in san -
lar la fəxr et mi şəm. Bu mövzu o də rə cə də mə ni
cəzb edib ki, özümü baş qa nə yə sə həsr et mə yi

ba car mı ram. İl ham pə ri si də sev gi, mə həb bət ki -
mi eh ti ras lı olar mış. 

Ro man la rı mın mövzu su ürə yi min də rin  lik  lə -
rin dən və şəx si təcr übəm dən götürülüb. Bu  nun -
 la be lə, mən on la rı asan və eti na sız  çap et dir -
mək dən məm nun ol mu ram. Mə nim ya zı çı lıq vər -
 di şim çox sa də dir: uzun müddət ət raf lı dü şünüb
götür-qoy et mək, qı sa müddə tə yaz  maq. 

Əsər lə ri min ço xu nu bey nim də for ma  laş  dı rı -
 ram. Fi kir lə rim qay da sı na düşmə yin cə heç vaxt
yaz ma ğa baş la mı ram. Ya zar kən tez- tez uca dan
di a loq lar dan par ça lar səs lən di ri rəm: axı qu laq -
lar yax şı sen zor dur. Mən hər kə sin an la ya ca ğı na
ta ki əmin ol ma mış cümlə ni heç vaxt ka ğı za eti -
bar et mi rəm.  

Bu nun la be lə, bə zən fi kir lə şi rəm ki, he  ka yə -
tim açıq söylə mək dən da ha çox ey ham vu rur.
Əsər lə ri mi müta liə edər kən oxu cu çox vaxt öz tə -
xəyy ülünün kömə yi nə müra ci ət et mə li olur, əks
təq dir də o, fik rin mə na in cə lik lə ri ni əl dən qa çır -
mış ola caq.  

Əsər lə ri mi yo rul ma dan ix ti sar lar et mək və
ye ni dən iş lə mək lə böyük zəh mət ba ha sı na qə lə -
mə alı ram. On la rın hər bi ri nin qa zan dı ğı uğur
mə nə çox əziz dir. İn tə ha sız qay ğı ilə əsər lə ri mi
bril li an ta çev ril mə yə nə qə dər yo nub ci la la yı ram.
Ək sər müəl lif lər əsər lə ri nin da ha böyük həcm də
ol ma la rı na üstünlük ver dik lə ri hal da, mən bap -
ba la ca cə va hi ra ta çe vi ri rəm.  

Mən qey ri -a di zə ka ya, is te da da ma li kəm:
əsər  lə ri mi iş lə di yim za man tən qi di ba ca rıq la rı -
mı on la rın üzə rin də tət biq et mə yə üstünlük ve -
 ri  rəm. 

Əgər bi lir sən ki, yaz dıq la rın sə nə se vinc, xoş
əh val- ru hiy yə bəxş edə cək,  on da otu rub yaz ma -
ğa də yər. Mən ya zan da özümü xoş bəxt sa yı ram,
am ma yaz dıq la rım dan heç də hə mi şə ra zı qa la
bil mi rəm.  

İnan mı ram ki, nə vaxt sa ki tab la rım mə nim
abi də mə çev ri lə bil sin – vic dan la özümü doğ ru-
d üzgün də yər lən dir mə yə cəhd göstə ri rəm. Ya zı -
çı ol ma ğı ma is te dad dan da ha çox inad kar lı ğım
sə bəb olub – mən ədə biy yat da yal nız özünə min -
nət dar olan ən par laq in san nümu nə si yəm. Bu -
nun la be lə, la yiq görüldüyüm ağ la gəl məz müvəf -
fə qiy yət və şöhrə tə özümü heç vaxt la yiq bil mə -
mi şəm.  

Heç bir ki ta bı mı oxu ma yan çox lu coş qun pə -
rəs tiş kar la rım olub. La kin ic ti mai rəy mə nim
əmə yi mi yüksək də yər lən dir mə yə, ey ni za man -
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da bu nun əhə miy yə ti ni la zı mi qə dər qiy mət  lən -
 dir mə yə hə mi şə  me yil göstə rib.  

Ki tab lar əbə di li yə məx sus dur. On lar in san
əmə yi nin ən da vam lı və  möhkəm məh sul la rı dır.
Mə bəd lər xa ra ba lı ğa çev ri lir, rəsm lər və hey  kəl -
lər məhv olur, am ma ki tab lar ya şa maq da, nə sil -
dən- nəs lə ötürülmək də da vam edir. Za man ki tab
üzə rin də hökmran lıq et mə yə qa dir de yil. Ki tab -
lar çox əs rlər bun dan on cə ol du ğu ki mi, bu gün
də tə zə dir. On lar öz müəl lif lə ri nin tə fək  küründə,
şüu run da əmə lə gə lib lər. O za man lar de yil miş və
düşünülmüş fi kir lər, hət ta bu gün də çap və rəq -
lə ri üzə rin dən bi zə özünün ədə  biy  yat da olan əv -
vəl ki güclü tə si ri ni göstər mək də da vam edir. İl -
lər yal nız pis lə ri alaq otu ki mi kökündən çı xa rıb
atır. Çünki sözün hə qi qi mə na sın da la yiq li əsər -
lər  ədə biy yat da uzun müddət ya şa ma ğa qa dir dir.  

Müa sir ro man çı da sə bir və təm kin lə iş lə mək
xüsu siy yət lə ri ol maq la ya na şı, müstəs na uy  dur -
ma və uy ğun laş dır ma qa bi liy yə ti də çox va cib dir.
Fik rən ey ni za man da həm keç mi şə, həm də müa -
sir dövrə baş vur maq. Təs vir et di yi ha di sə lə rin
də rin lik lə ri nə var maq dan ötrü o, həm də tə xəyy -
ül sa hi bi ol ma lı dır. İn san lar və ha di sə lər ba rə sin -
də doğ ru-d üzgün müha ki mə yürütmək də, sə bəb
və məq səd lə ri üzə çı xar maq da isə tən qi di in tu i -
si ya ona kömək edir. İn san dav ra nış la rı nın mo tiv -
lə ri ni də qiq və ay dın tə səvv ür et di yi təq dir də ya zı -
çı, hə qi qə tən də, yax şı əsər yaz ma ğa baş la ya bi lər.  

Az ro man ta pı lar ki, on da  müba ri zə, tə qib,
zo ra kı lıq, seks, güclü xa rak ter lər, tank qo şun la rı -
 nın hücu mu ki mi in ki şaf edən hə rə kət, həm çi nin
öz qəh rə man la rı na və hə qi qə tə hörmət his si ol sun.  

Son ra kı dövrlər də bir çox müəl lif lər tə rə fin -
dən ya zıl mış əsər lər isə on lar dan əv vəl ki ədə biy -
yat nümu nə lə rin də təs vir olun muş səh nə lə rin,
xa rak ter lə rin və ha di sə lə rin, sa də cə, ye ni va ri a -
si ya sı na bən zə yir. Bun la rın bir- bi rin dən fər qi
yal nız so nun cu lar da sə nət kar lı ğın, gücün və atə -
şin az ol ma sın da dır. 

Xey li say da müa sir ro man var ki, heç bir tər -
bi yə vi əhə miy yə tə ma lik ol ma dıq la rı  ki mi, həm
də heç bir məq sə də xid mət et mir. On la rı müta liə
edər kən adam da da xi lən hey va ni his lər oya nır,
da mar lar da qan do nur. Na mə lum müəl li fin ye ni
ro ma nı nı oxu yar kən acı lıq hiss et mə yən də, onun
xe yir xah, ağıl lı ki tab ol du ğu nu görən də özümü
xoş bəxt sa nı ram. 

Yax şı ki ta bın qiy mə ti və ca zi bə si onun sa də -
li yin də, sə mi mi li yin də, həm çi nin xa rak ter lə rin və

hə rə kə tin mo tiv lə ri nin gözlə nil mə yən çıl paq lı -
ğın da dır. Be lə ki tab la rın di li və ifa də olu nan fi kir -
lə rin sa də li yi, qey ri-s üni li yi onu şüur lu ədə bi
zor dan azad et miş dir. Am ma bi lə rək dən özünü
çə tin li yə sal maq dan da ha çox açıq ürək li sa də lik -
lə yaz maq müşkül mə sə lə dir.  

Ya zı çı nın üslu bu doğ ru dan- doğ ru ya, həm də
məx su si xüsu siy yət lər kəsb et mək lə ya na şı, ob -
raz la rı zən gin və is ti qan lı, sözlə ri isə sa də və
ener ji li ol ma lı dır. Böyük ya zı çı lar  par laq müxtə -
sər lik is te da dı na ma lik dir. On lar inad kar zəh mət -
keş lər, diq qət cil alim lər, gözəl üslu bu  və ma hir
qə lə mi olan adam lar dır.  

Xoş bəxt ya zı çı lar çox mə ha rət lə, de mək olar
ki, heç nə dən bəhs et mə yən ma raq lı, cəl be di ci
he ka yə lər ya za bi lər lər. Müa sir ya zı çı la rın  ən
böyük ədə bi güna hı za hi ri bə zə yə çox əhə miy yət
ver mə lə ri və xa ri ci par laq lı ğa mə həb bət lə ri dir.
Şəx sən mən ki tab la rı nı pro fes si o nal us ta lıq la ya -
zan ədə biy yat çı la ra eh ti yat la ya na şı ram. 

Ha zır da çap dan çı xan ki tab la rın ək sə riy yə ti
in ki şaf et mə miş və bə dii cə hət dən zə if olan əsər -
lər dən iba rət dir. Müəl lif lə rin ço xu tez və baş dan -
sov du ya zır, mətn lər də çox na dir hal lar da düzə -
liş lər edir lər. Nə ti cə də isə be lə ya zı çı lar ye tə rin -
cə üslub xə ta la rı na yol ve rir. Qəh rə man la rın
di a loq la rı qey ri- tə bii səs lən mək lə bə ra bər, ifa də
edi lən sözlər yan lış, dil isə qüsur lu olur. Ək sər ki -
tab lar süje tin və hə rə kə tin tam lı ğın dan, bü töv -
lüyündən məh rum dur. Çox hal lar da təh ki yə o də -
rə cə də uza dı lır ki, adam bu cə fən giy yat dan, boş -
bo ğaz lıq dan lap usa nır. Be lə tə səvv ür ya ra nır ki,
ya zı çı ro ma nın son ra kı fə sil lə rin də nə dən bəhs
edə cə yi ni heç özü də bil mir.  Bə zən on lar hər
han sı bir sə bəb və məq səd kəsb et mə yən, ta ma -
mi lə an la şıl maz və la zım sız səh nə lər qu rur, ki ta -
bın so nun da isə ye ni iş ti rak çı la ra mey dan ve rir -
lər. Be lə müəl lif lə rin per so naj la rı iy rənc cə si nə
təs vir edil miş yır tı cı ya, ya da mə lə yə bən zə yir.  

Bu tip qəh rə man lar da hə yat əla mət lə ri yox
də rə cə sin də dir,  əməl lə ri pis əsas lan dı rı lıb. On -
lar han sı sa var lı ğın qey ri-m üəy yən, fan tas tik
prob le mi nin həl lin dən ötrü, sa də cə,  sim vol ro -
lu nu oy na yır lar. Qış qır- ba ğır sa lan və hə qi qə tə
uy ğun ol ma yan süjet lə ri də bu ra əla və et mək ye -
ri nə düşər di. Be lə ki tab la rın re al və can lı hə yat -
la, de mək olar ki, heç bir bağ lı lı ğı yox dur. 

Tərcümə edən:  
Ağaddin BABAYEV
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Uşaq sa ral mış ka ğız da ye kə bir da i rə çək di.
Son ra iki iri nöqtə dən göz düzəlt di, da ha son ra
qənd da nın di bin də ki al tı də nə qən di diş ki mi
yan- ya na düzdü. Ya rat dı ğı “ə sər ”ə ba xıb gülümsə -
di. Çək di yi “smay lik” də qənd diş lə ri ilə uşa ğa
gülümsünürdü. Ba yaq dan xəs tə lik lə ri ni düşünə-
d üşünə gözünü uşaq dan çək mə yən nə nə ya taq -
dan ba şı nı bir az qal dı rıb gə li nə səs lən di: 

– Ay Sə a dət, gəl o qənd lə ri al bu nun əlin dən.  
Gə lin uşa ğın qar şı sın da kı və rəq dən qənd lə -

ri götürüb ye ri nə yığ dı. Uşaq çı ğır dı: 
– Vey mə nim qən di mi. Ve e ey! !! 
Ana sı uşa ğa yox sul lu ğun on la ra öyrət di yi tə -

səl li dən ver di: “Dur, Ümid, dur ge dək, ya taq. Bir
az dan ge dib oyun caq ma ğa za sın dan ma şın ala -
rıq, oy na yar san”. Uşaq bu tə səl li dən çox eşit di yi
üçünmü, ya qənd lər dən tə bəss üm işa rə si düzəl -
də bil mə di yi üçünmü, nə üçünsə do daq la rı nı
büzüb kövrəl di və baş la dı ağ la ma ğa. Uşaq ağ la -
yır, “diş lər” isə qənd dan da ağa rır dı... “Smay lik ”in
tə bəss ümü uşa ğın göz yaş la rı na təs lim ol du. Bir
az dan ba la ca nın sə si kə sil di. O yat dı.  

Zəh mə tin yol la rın da ömrünü dördna la çap -
sa da, yo rul maq nə ol du ğu nu heç vaxt bil mə miş -
di aş paz Mə la hət. İn di gə li nin  al tı qən di uşa ğın

əlin dən al masını is tə yən Mə la hə ti qı na ma lı de -
yil di. Hə yat onu və ba la la rı nı mad di çə tin lik lər
mən gə nə sin də sıx dı ğın dan qə na ət cil ol muş du.
İt ki yə yol ver mə mə yə ça lı şır dı...  

O, hə ya tın çə tin lik lə ri qar şı sın da heç vaxt
aciz qal ma mış dı. Zəh mə ti özünün alın ya zı sı san -
mış dı. Qa ça bil mə miş di o ya zı dan. Heç qaç maq
niy yə ti də ol ma mış dı. Ya zı ya po zu ol ma dı ğı nı bi -
lir di çünki... 

Bütün ana lar ki mi, Mə la hə tin də ca nı ba la -
la rın da idi. Bir oğ lu və bir qı zı böyüdüb on la ra
təh sil ver mək, əl lə ri ni çörə yə çat dır maq üçün
çox zülm çək miş di qa dın. Yax şı aş paz ol du ğu nu
ha mı bi lir di. Vax ti lə elin xe yir- şər məc lis lə rin də
dad lı ye mək lər bi şir mək, plov dəm lə mək üçün
onu çı raq la ax ta rır dı lar. O, hə mi şə de yir di ki, aş -
paz həm də hə kim ol ma lı dır, nə yin bə də nə xe -
yir li, nə yin zi yan lı ol du ğu nu bil mə li dir. Ca van -
lıq dan adət et di yi ki mi, boş vaxt la rın da sağ lam -
lıq haq da jur nal lar, ki tab lar oxu yar, bit ki lər, əd -
va lar haq da bil mə dik lə ri ni öyrən mə yə ça lı şar dı.
Hət ta get di yi hə kim lər dən də bu nun la bağ lı nə -
lər sə öyrən mə yə can atar dı. 

Tən bəl, fər siz ərin nə de mək ol du ğu nu yax -
şı bil di yi üçün ba la la rı oxu yub təh sil al sın de yə,
ge cə si ni gündüzünə qa tıb iş lə yir di za val lı qa dın.
İn di saç la rı na duz ya ğan vaxt da ba la la rı nın bəh -
rə si ni görmək əvə zi nə ka sıb lıq la üz-üzə, göz-
gözə qal mış dı. Ka sıb lıq onun üstünə ye ri dik cə
da ha da müba riz olur, əs la ge ri çə kil mək fik ri nə
düşmürdü. 

Oğ lu Nə ri man uni ver si te ti bi tir sə də, heç
yer də iş ta pıb iş lə yə bil mə miş di. Get di yi hər yer də
rüşvət is tə miş di lər. Bütün dövrlər də ki və ziy yət ya -
ran mış dı: ya gə rək ada mın olay dı, ya da pu lun. 

Çar- na çar qa lan Nə ri man iş siz lik uc ba tın -
dan cə la yi- və tən olub üz tut muş du vax ti lə ata sı -
nın ba ba sı ha cı İn ti qa mın sürgünə göndə ril di yi
so yuq Si bi rə. Bir za man lar qa pı sın da qul luq çu -
lar, nökər lər iş lə yən, var- dövlə ti ni yığ ma ğa yer
tap ma yan, qı zıl boş qab da qı zıl qa şıq la ye mək
ye yən, Ərə bis tan dan gə ti ri lən xur ma ilə Hin dis -
tan dan gə ti ri lən çay içən ha cı İn ti qam sürgündən
qa yıt dıq dan son ra So vet höku mə ti nin ona ver -
di yi bir inə yin ümi di nə qal mış dı. Nə yi var sa, So -
vet höku mə ti yağ ma la yıb apar mış dı. Var-
 dövlə tin dən, sa yı- he sa bı bi lin mə yən inək lə rin -
dən, qo yun- qu zu la rın dan, də və lə rin dən bir cə
inək qal dı ğı nı görən ha cı İn ti qam dözə bil mə -
miş di bu dər də. Si bir dən gə tir di yi me nin gi tin
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üstünə bir də öz və tə nin də ürək ağ rı la rı əla və
olu nub son qoy muş du onun hə ya tı na. 

Nə ri man so yuq Si bir ba zar la rın da mey və-
 tə rə vəz sa tır, ar tı ran da Sə a də tə, ana sı na, ba cı sı -
na da pul göndə rir di. 

Mə la hə tin ra yon po lik li ni ka sın da tibb ba cı sı
iş lə yən qı zı Məh lu qə nin dər di heç de yi lə si de yil -
di.  Məh lu qə ke çir di yi av to mo bil qə za sın dan son -
ra ya rım can olub ya ta ğa hə va lə et miş di ömrünün
qa la nı nı. İn di iki uşaq lı xəs tə qı zı nın da yükü
Mə la hə tin çi yin lə rin də idi. Onun ri ya ziy yat müəl -
li mi iş lə yən yez nə si nin ma a şı xəs tə ar va dı nın
da va- dər ma nı na güclə ça tır dı. Ya zıq qa dın ba la -
sı nın, nə və lə ri nin kor luq çək mə mə si, ac qal ma -
ma sı üçün əlin dən gə lən kömə yi əsir gə mir di.              

Bütün bun lar az mış ki mi bir də hi per to ni ya
– yüksək qan təz yi qi və şə kər li di a bet lə əl bə ya -
xa idi zülmkeş Mə la hət. Hə ya tı nı ye mək bi şir -
mə yə, dad lı tə am lar ha zır la ma ğa həsr et miş Mə -
la hət in di təz yi qi nin və şə kə ri nin qal xa ca ğın dan
qorx du ğu üçün da ha o ne mət lə ri do yun ca ye -
mək haq da düşünmürdü. Yağ lı, şi rin ye yən ki mi
təz yi qi, şə kə ri qal xır dı. Ka sıb ke çən uşaq lıq, gənc -
lik il lə rin də Nov ruz bay ra mı vax tı do yun ca şə -
kər bu ra, pax la va ye yə bil mə miş di. Böyüyüb ai lə
qu ran dan son ra da uşaq lıq il lə rin dən qa lan ka -
sıb hə ya tı da vam et miş di. Ya xın qon şu la rı Mə -
hər rəm sev gi si ni ona bil di rən də Mə la hət oxu -
maq, hə kim ol maq is tə yir di. Mə hər rəm Mə la hə -
tin bu fik ri ni bi lən də ona ma ne ol du. Uni ver si te -
tə im ta han ver dik dən iki gün son ra qı zı götürüb
qaç dı. 17 ya şı nı ər evin də ta mam edən Mə la hət
ağ gə lin lik do nu ge yi nən də hə ya tın da qap qa ra
sə hi fə açıl dı. İç ki düşkünü olan əri nin ver di yi
əzab lar tək onun iş siz li yi, pul qa za na bil mə mə si
ilə bit mə di. Bütün günü söyülür, döyülürdü qa -
dın. .. Oğ lu Nə ri man və qı zı Məh lu qə dünya ya gə -
lən dən son ra Mə hər rəm  iç ki yə pul ta pa bil mə -
di. O, qa pı lar da fəh lə lik et mək lə uşaq la rı na güclə
çörək pu lu qa za nır dı. Mə la hət do la nı şı ğın çə tin -
li yi ni görüb aş paz lıq et mə yə baş la dı. Nə nə si məş -
hur aş paz idi. O, Mə la hə tin ya şa dı ğı çə tin lik lə ri
görüb bil dik lə ri ni ona da öyrət di. Get di yi məc -
lis lə rə özü ilə Mə la hə ti də apar dı nə nə si. Be lə cə,
ən böyük ar zu su hə kim ol maq, xəs tə lə rə şə fa
ver mək olan ala gözlü Mə la hət ha lal zəh mət lə
do lan ma ğın yo lu nu tap dı... 

Üzündə zəh mə tin izi qı rış lar la əvəz olu nur -
du onun. Vaxt ke çir, il lər bir- bi ri ni əvəz edir di. 

Fə ra sət siz və iç ki alu də çi si olan Mə hər rəm -
lə ev lə nən gündən o, bay ram la rı da unut muş du.
Təq vi min ne cə də yiş mə yin dən, bay ram la rın nə
za man gəl di yin dən ta mam bi xə bər ol muş du Mə -
la hət. .. 

Uşaq lar ba la ca olan da on la rı Nov ruz bay ra -
mın da pa paq at maq üçün qo num- qon şu nun qa -
pı sı na get mə yə qoy mur du. Qon şu uşaq la rı nın
da on la ra pa paq at ma sı nı is tə mir di. Çünki o pa -
paq la ra qoy ma ğa nə şir niy yat  var dı, nə də mer-
 mey və lə ri. Ya zıq qa dın bay ram ax şam la rı dar va -
za nı bağ la yar, işıq la rı söndürər di ki, heç kim on -
la ra gəl mə sin, boş süfrə lə ri ni kim sə görmə sin.
Qon şu la rın qa pı sın da ton qal qa la nan da Mə hər -
rə min araq içib yat ma sı da Mə la hə tin ürə yi ni
qay sar edir di. Qon şu lar səs- küylə ri ni eşit mə sin
de yə, sə si ni çı xar mır, əri nə bu haq da heç nə de -
mir di. Ümi di ba la la rı na qal mış dı qa dı nın. On la -
rın böyüyə cə yi günü həs rət lə gözlə yən Mə la hət
nə vaxt sa bu əziz bay ra mı ha mı ki mi bay ram ov -
qa tı ilə ke çi rə cə yi nə, sev di yi şir niy yat lar dan bi -
şi rə cə yi nə, uşaq la rı na şə kər bu ra lı, pax la va lı bay -
ram süfrə lə ri aça ca ğı na və özü də o ne mət lər -
dən do yun ca ye yə cə yi nə inan mış dı hə mi şə.  Bay -
ram ax şam la rı on la ra boş qab lar da, si ni lər də pay
gə ti rən qon şu qa dın lar döydüklə ri dar va za nın
açıl ma dı ğı nı görüb qa dı nın və ziy yə ti ni ba şa
düşürdülər. Am ma sonra Mə la hə ti görən də bay -
ram günü dar va za la rı nın bağ lı ol du ğu nu heç vaxt
onun üzünə vur maz dı lar. Qürur lu ol du ğu nu, eyi -
bi ni baş qa la rı na bil dir mə di yi ni bi lir di lər.  

İn di də xəs tə lik lər ya xa la mış dı ya zı ğı. Əs lin -
də, sev di yi ye mək lə ri, şir niy yat ı dad ma ğa mad di
im kan la rı da yox idi. Ər za ğın qiy mə ti nin gündən-
 günə qalx dı ğı bir za man da dad lı ye mək haq da
ne cə düşünəy di bi nə va qa dın? Qı zı, gə li ni, nə və -
lə ri çörə yi güclə ta pır dı. Ümid lə ri onun pen si ya -
sı na, hər dən aş paz ki mi də vət al dı ğı məc lis lər -
dən al dı ğı pu la, bə zən evi nə apar maq üçün ev
sa hi bi nin qoy du ğu pay- pu şa idi. Be lə cə, heç kə -
sə möhtac ol ma dan bir tə hər do la nır dı lar. Yə qin,
Tan rı qan təz yi qi və şə kər li di a bet “hə diy yə et -
mək lə” onu nəf si nə qa lib gəl mə yə səs lə miş di. O
da ta le yi ilə ba rı şa raq ürə yi is tə yən lə rə ta mar zı
qa la- qa la ya şa ma ğa məc bur ol muş du... 

Qo naq la rı var dı Mə la hə tin. Ba cı sı Nə za kət
qı zı Ay tə kin ilə ona baş çək mə yə gəl miş di. Bu
qə rib şə hər də iki ba cı nın bir- bir lə rin dən sa va yı
heç kim lə ri yox idi. Ata la rı, ana la rı on lar uşaq
ikən dünya la rı nı də yiş di yin dən nə nə- ba ba la rı -
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nın hi ma yə sin də böyümüşdülər. Elə o vaxt dan
ba cı lar bir- bir lə ri nə mehr sa mış dı lar. İki ba cı hə -
mi şə ki ki mi, ye nə dərd lə rin dən, ağ rı la rın dan da -
nış dı lar. Mə la hət ba cı sı ilə söhbət edə -e də adə ti
üzrə te le vi zo ra bir az da ya xın əy ləş di. Nə za kət
ilə söhbət et mək nə qə dər xoş ol sa da, te le vi zor
onun fik ri ni ya yın dı rır dı. Pul tu götürüb te le vi -
zo run sə si ni azalt dı əv vəl cə. Son ra söndürmək
is tə di, mət bəx proq ra mı nı görüb əl sax la dı. Hə -
ya tı nı həsr et di yi se vim li pe şə si ye nə onun fik ri -
ni ya yın dır dı. İl lə ri ni ye mək qa zan la rı nın ba şın -
da ke şik çək mə yə, bi şir di yi ye mək lə rin ət ri nə,
bə zən “bir dən yax şı alın maz”, “görə sən, du zu az
ol ma dı ki ”, ya “bir dən du zu çox düşər” qor xu su -
na həsr edən qa dın üçün te le vi zi ya lar da kı mət -
bəx proq ram la rı ma raq do ğur ma ya bil məz di. Ye -
nə ka me ra lar çə kir, apa rı cı xa nım da nışır, aş paz
hə yə can la, sə li qə ilə, bi şir di yi ye mə yi tə rif lə yə-
 tə rif lə yə öz işi ni görürdü. Mövzu xə mir xörək lə -
ri idi. Ha va la rın bir dən- bi rə so yu ma sı xə mir
xörək lə ri nin fay da sı nı, ləz zə ti ni ya da sal mış dı.
Ve ri li şə də vət olun muş iki müğən ni qa dın xə mir
xörək lə ri – düşbə rə, qu tab, xin gal bi şi rir di.  Aş -
pa za kömək edən müğən ni lər ara da mah nı oxu -
yur, özlə ri nin ye mək bi şir mək ba ca rıq la rın dan
da nı şır dı lar. Bi ri nin o bi ri nin işi nə “mız” qoy ma -
sın dan ba şa düşülürdü ki, qa li bə ya pul müka fa -
tı, ya da baş qa hə diy yə ve rə cək lər. Aş paz Mə la -
hə ti nə on la rın oxu du ğu mah nı lar, nə də ye mək
bi şir mək qa bi liy yət lə ri ma raq lan dı rır dı. Ona görə
də də rin dən ah çə kib ka na lı çe vir di. Bu ka nal da
da bir müğən ni xa nım əzi lib- büzülən bir ki şi
müğən ni ilə plov dəm lə yir di. Müğən ni xa nım qa -
za nın qa pa ğı nı qal dı rıb dəm alan düyünün ət ri -
ni ləz zət lə ci yə ri nə çək di: 

– “Bəh, bəh, bəh! .. Ləz zət! !!” 
San ki o ləz zə ti ek ra nın bu bi ri ba şın da əy lə -

şən lə rə çat dır maq is tə yir di.   
Qır mı zı na xış lı ağ qa zan da ət qov rul duq ca

ma ya sı kə dər dən tu tul muş bir tə bəss üm xəs tə
qa dı nın üzünü ya la dı. Elə bil bu plov onun üçün
dəm lə nir di. San ki bir az dan süfrə sa lı na caq, stu -
di ya da dəm lə nən plov on la rın süfrə si ni bə zə yə -
cək di. Qa dın üç də fə ud qun du. Qə fil fi kir dən ay -
rı lıb hirs li- hirs li ye nə ka na lı çe vir di. Bur da da
şir niy yat bi şir di. Te le vi zo ru söndürmək is tə yən -
də gə lin dil lən di: 

– Ay ana, söndürmə, no lar, qoy bur da qal sın
də, re sep ti ya za cam. Son ra pən cə rə nin qar şı sın -
da kı qa lın dəf tə ri və qə lə mi tez götürüb apa rı cı -
nın və aş pa zın təq dim et di yi Təb riz mət bə xi nə

məx sus ye mə yin re sep ti ni yaz ma ğa baş la dı. Qa -
lın dəf tə rə yaz dı ğı ye mək re sept lə ri nə iki si ni də
əla və elə di. Qa yı na na sı  bütün ye mək lə ri ona
öyrət sə də, Sə a dət öyrən mək dən yo rul mur du. O
da ha çan sa dad lı ye mək lər, şir niy yat lar bi şi rə cə -
yi nə ina nır dı. 

Qa yı na na əsə bi ləş sə də, ba cı sı gi lin ya nın da
bu nu büru zə ver mə di. Sə a dət mət bə xə keç di.
Günor ta ya az qa lır dı. Nə za kət çan ta sı nı götürdü,
cüzda nı nı açıb ba cı sı nın ba lı şı nın al tı na bir az
pul qoy du. Qı zı Ay tə kin də öz cüzda nı nı aç dı:
“Xa la, bu gün ma a şı mı al mı şam. Bax ha, götürmə -
sən, in ci yə rəm sən dən. Və ziy yə tim in di bir az
yax şı dı. Dərs sa a tı mı ar tı rıb lar e, xa la.” Sə sə Ümid
yu xu dan oyan dı. Gözlə ri ni ov xa la ya -ov xa la ya qo -
naq la rın ya nı na gəl di. Ay tə kin çan ta sı nı açıb şir -
niy yat ma ğa za sın dan Ümi də al dı ğı şo ko lad la rı
çı xar dı. Ümid se vi nə rək al dı şo ko lad la rı. “Mən
bun dan is tə yi yəm”, – de yib sto lun üstündə ki
qənd dan dan  beş də nə qənd götürdü. Ba yaq
yum ru da i rə çək di yi və iki göz şə k li qa ra la dı ğı
ka ğı zı pən cə rə nin qar şı sın dan götürüb sto lun
üstünə qoy du. Qənd lə ri ba yaq kı ki mi gözlər dən
bir az aşa ğı da yan- ya na düzdü. Ay tə kin Ümi din
məq sə di ni ba şa düşüb gülümsündü. Ka ğı zı çe vi -
rib o bi ri üzünə gülümsə yən iri bir “smay lik”
çək di. Son ra Ümi din əlin dən tu tub qənd lə ri yan-
 ya na “smay lik ”in ağ zı na diş ki mi düzdü. Ümid
çox se vindi. O da qar şı sın da kı şək lə ba xıb gülümsə -
di. Tə bəss üm tə bəss ümə qa rış dı... Ev də ki gər -
gin lik yo xa çıx dı. Qənd diş lə ri ilə gülümsə yən şə -
kil və Ümid se vin cək hal da qo naq la ra ba xır dı lar.   

Qo naq lar sa ğol la şıb ev dən çıx dı lar. Sə a dət
on la rı qa pı dan yo la sa lar kən kə dər li- kə dər li de -
di: “Ye mək bi şi rir dim. Ni yə otur ma dı nız?” Üzünün
ifa də sin dən bi li nir di ki, bi şir di yi ye mək heç də
qo naq la ra la yiq de yil. .. 

Nə za kət lə qı zı Ay tə kin da ya na ca ğa get mək
üçün  dar va za dan çı xıb bu köhnə hə yət evi nin
mət bə xi nin pən cə rə si nin qar şı sın dan keç mə li
idi lər. Mət bə xin pən cə rə si nin önündən ke çər kən
on lar dan öndə ge dən iki gənc qız dan bi ri əli ni
mil çək qo vur muş ki mi ha va da yel lə di: 

– Püffff!.. Ye nə düyü şor ba sı nın iyi! Ha de yi -
rəm bur dan ke çən də yo lun o bi ri tə rə fiy lə ge -
dim, ya dım dan çı xır. 

...Nə za kət yol bo yu və ev də ba cı sı nın gə li ni
Sə a də tin hə vəs lə yaz dı ğı ye mək re sept lə ri ni xa -
tır la yıb kövrə lə cək, günlər lə, ay lar la o dəf tər
haq da düşünə cək di...  



UFUK ÇİZGİSİ

geçmişin izlerinde
kaybolur gözleri

çatık kaşların üzerinde
derin çizgisi
kayıp yılların

uzaklara hapsetmiş
gençliğin budanmış neşesini
yurtsuz kalmış mülteciler gibi
hep buğulu gözleri

ayrılık vaktinde
kapatıp çıktığında geceyi
kaybetmiş güzel günlere inancını
sığındığı bir koyda
sessiz liman barınağında
tutunurken
yapayalnız hayata

arıyor ufuk çizgisinde
yaktığı geminin küllerini
kırık bir kalemle yazdığı
soğuk bir kış güncesinde
bir küfür dolanıyor diline

yutkundukça
düğümleniyor boğazında
yanık hikâyesi

belki de az sonra
dudakları köpürüp
kıvımlarından dökülür
titrek sesi

BOŞLUK

aydan ötede
soluk yıldızlar

takılmış gecenin eşiğine
sessiz harflerin büyüsü
kadim bir dilin
eskimeyen sesi

yorgunluğum, yılgın susuşum
gümüş dalın altın yaprağı
zemheriye inat
gözlerim yalım

kilitlenip kaldım
ömrümü alarak avuçlarıma
günün ilk ışıklarında
asi kuşlar kıvrılırken
dağın yamaçlarında
örümceğin ağını gerdiği
aralıktan bakıyorum boşluğa
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MEZARCI

zaman
kum saatinden dökülüp
resmini çizer boşluğa
karanlık dolar
güneşi sırtına yaslayan
yaslı ay’a

siner hayâli
insan yığınları arasına
dökülür
kuru papatyalar
boş sayfalardan
mezarlara

kalk mezarcı!
yak ışıkları
geliyor mahşerin
cennet kokulu çocukları

Uğur OLQAR

SENİ YAŞARDIM

Meteorlar düşerdi her gece

delik deşik olurdu gelincik tarlaları
İlle de sabahları jaleler açardı gözlerin 

ben seni uçardım kuşlara öykünerek
ilk arsız gün ışığı gezindiğinde tenimde

geceye ince bir yol inerdi kalbimden
mavi bir kelebek ölürdü karanlıkta çarpa
çarpa şiirlerime 

bin bir nazla büyütürdüm de gelinciğimi
söz geçiremezdim yağmurlarına
meteorların

en güzel renklerim erkenci erik çağlasına
sürgün giderdi
ıslak kuytular uzanırdı bahar öngünlerinde
kıyıya saklı ve yasaklı

ben seni öpülürdüm her cemre kıyımından
önce
gülmeyi yeni öğrenmiş böceklerin
dudaklarında

seni ağlardım doğduğumda, 
ipek böceğinin kozasıyla kundaklardı tabiat
annem

seni yaşardım, geceler susayıp indiğinde göz
pınarlarıma... 

uzaklarda telsiz gitarla şarkı söylüyor dilsiz
bir adam.

BİR GEMİ VARDI

sintine boşalttı, su aldı
ufka rotasını çizen gemi
kaçak şiirler vardı içinde

uçamayan bir martı kaldı
gözlerini bırakarak mendirekte

sahilde hıçkıran dalgalar
gidenin arkasından öfkeli

kaçamayan aşk vardı
sonsuz kere pişman olsa da

yelkenleri parşömendi
çok yazıldı çizildi alın yazıları

bir gemi vardı, hazreti nuh’tan yaşlı
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1930-cu ilə qə dər on üç ölkə nin təm  sil  çi si -
nə ədə biy yat üzrə No bel müka fa tı ve ril sə də,
dünya ədə bi pro se sin də on la rın  ço xun dan da -
ha cid di rol oy na yan, da ha də yər li töhfə lər ve -
rən ABŞ və Ru si ya ədə biy ya tı nın heç bir
nüma yən də si bu ali müka fa ta la yiq gö rülmə -
miş di. Nə ha yət, hə min il Ame ri ka na si ri Sink -
ler Lu is “güclü və ifa də li təh ki yə sə nə ti nə,
həm çi nin yu mor və sa ti ra ilə zən gin olan ye ni
tip və xa rak ter lər ya rat maq sa hə sin də ki na dir
is te da dı na görə” ədə biy yat üzrə No bel müka -
fa tı na la yiq görüldü.  

Əda lət na mi nə de mək la zım dır ki, hə min
dövrdə S.Lu i sin adı nə in ki dünya da, heç və tə -
ni AB Ş-da da görkəm li ya zı çı lar sı ra sın da bi rin -
ci yer də çə kil mir di. La kin müka fa tın ona
ve ril mə si ümu mən Ame ri ka ədə biy ya tı nın na -
i liy yət lə ri nin eti ra fı de mək idi. Har ri Sink ler
Lu is 1885-ci il fev ra lın 7-də AB Ş-ın Min ne so ta
şta tı nın Sok- Sentr şə hər ci yin də dünya ya gəl -
miş di. Ata sı Ed vin Lu is ye ni cə sa lın mış şə hər -
ci yin ye ga nə hə ki mi idi, əs lən ka na da lı olan
ana sı Em ma da hə kim qı zı idi. Onun beş ya şı
olan da ana sı və rəm xəs tə li yin dən və fat et di.
Bir il dən son ra ata sı İza bel la Uor ner ad lı bir
qa dın la ev lən di. Sink ler ata sı nın ikin ci ar va dın -
dan sev gi görmə di yi nə görə uşaq lı ğı çox fə rəh -
siz keç miş di. Cı lız, xəs tə hal bir uşaq olan,

üstə lik, qey ri- sağ lam mühit də böyüyən gə lə -
cək ya zı çı bu na uy ğun da tər bi yə al mış dı. Hə -
mi şə böyüklə rin və ya şıd la rı nın is teh za lı
müna si bə ti ilə üzləş miş, tay- tuş la rı fə al əy lən -
cə lər lə, id man la məş ğul olan da o, vax tı nı tən -
ha gə zin ti lər və müta liə ilə ke çir mə yə məc bur
ol muş du. Yet kin yaş la rın da da za hi rən da im
əsə bi, da xi lən hə mi şə tən ha bir adam idi. 

Sink ler 1903-cü il də, 18 ya şın da ikən AB Ş-
ın ən məş hur ali mək təb lə rin dən olan Yel Uni -
ver si te ti nə qə bul olun du. Tə lə bə lik il lə rin də
or ta əsr ro man tik in gi lis bal la da la rı üslu bun -
da ilk şe ir lə ri ni yaz ma ğa baş la yan gənc Sink -
ler on la rı uni ver si tet jur na lın da dərc et dir di.

İlk qə ləm təcr übə lə ri ona cid di ya ra dı cı lıq
uğur la rı gə tir mə sə də, müəl lim lər və tə lə bə lər
ara sın da ümid ve ri ci gənc is te dad re pu ta si ya sı
qa zan dır mış dı. Bi rin ci kur su bi ti rən dən son ra
is ti ra hət üçün Sok- Sent rə gə lən Sink ler bu ra -
da əya lət hə ya tın dan bəhs edən “Kənd vi ru su”
ad lı ilk ro ma nı nı yaz ma ğa baş la yır, la kin ba şa
vu ra bil mir. Bu əsə ri müəl lif 15 il dən son ra ta -
mam la ya raq “Baş küçə” adı ilə çap et di rə cək -
di. Növbə ti yay tə ti lin də İn  gil  tə rə yə sə fər edir.
Bu sə fər onun hə yat təcr übə si ni ye ni tə əss -
ürat lar la zən gin ləş di rir. Ya ra dı cı lıq işin dən
fərq li ola raq, təh si lə o qə dər də böyük ma raq
göstər mə yən gənc üçüncü kurs dan uni ver si te -
ti atıb Nyu- Cer si şta tı nın En qlvud şə hə rin də
so si a list kom  mu  na sın da işə gi rir. 1908-ci il də
ek stern yo lu ilə im ta han  ve rə rək Yel Uni ver si -
te ti nin dip  lo mu nu alır.  
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Hə min il bir ne çə şe i ri  San- Fran sis ko da
dərc olu nur və ta nın mış tən qid çi Uil yam Roz
Be ne ona mək tub göndə rə rək ya zı la rı nı bə yən -
di yi ni bil di rir. Hə yat da öz ye ri ni ax tar maq dan
usan ma yan gənc Pa na ma ya ge də rək bir
müddət Pa na ma ka na lı nın ti kin ti sin də fəh lə lik
edir. İki il Ka li for ni ya da ya şa yan dan son ra
1910-cu il də ye ni dən Nyu- Yor ka qa yı dır, beş il
müxtə lif nəş riy yat və re dak si ya lar da ça lı şır.
Pub li sis tik ya zı la rı nı, şe ir və he ka yə lə ri ni ədə -
bi jur nal lar da dərc et di rir. AB Ş-ın bir sı ra əya -
lət nəşr lə ri üçün re por taj sə ciy yə li mə qa lə lər
ya zan Sink ler Ame ri ka əya lə ti nin və adi in san -
la rın hə yat tər zi ni bütün xır da lıq la rı na qə dər
öyrə nir. Bu, son ra kı ya ra dı cı lı ğın da onun çox
ka rı na gə lir. Bir müddət öz doğ ma şə hə rin də,
son ra Ayo va şta tın da, Va şinq ton da ya şa ya raq
jur na list lik lə məş ğul ol sa da, heç yer də du ruş
gə ti rib yurd -yu va qu ra bil mir. 1912-ci il də
Nyu- York da onun uşaq he ka yə lə rin dən iba rət
“A e rop lan la sə ya hət” ad lı ilk ki ta bı Tom Qre -
hem im za sı ilə çap olu nur. Üstündən bir il də
ke çən dən son ra 1914-cü il də S.Lu i sin  ilk cid di
ya ra dı cı lıq uğu ru –  av to bi oq ra fik de tal lar la
zən gin olan “Bi zim cə nab Uenn” ad lı ilk ro ma -
nı nəşr edi lir. Ro ma nın ro man tik ar zu lar la ya -
şa yan gənc, xə yal pər vər qəh rə ma nı nın
tim  sa  lın da müəl lif öz ob ra zı nı ya rat mış dı.  

Ar zu la rı nın da lın ca Lon do na ge dib çı xan
gənc qəh rə man ora da hə ya tın hə qi qi, bər-
 bə zək siz üzünü görən dən, sev gi və ay rı lıq sı -
naq  la rın dan ke çən dən son ra Ame ri ka ya mə -
 na sız xülya lar dan xi las ol muş prak tik düşüncə li
bir in san ki mi qa yıt dı. Ox şar ha di sə lər öz hə -
ya tın da da baş ve rən S.Lu is elə hə min il Qreys
Le vinq ston Heg ger ad lı bir xa nım la ev lən di. Bu
ni kah dan dünya ya gə lən oğ lu nun adı nı ta nın -
mış in gi lis ya zı çı sı Her bert Uell sin şə rə fi nə
Uells qoy du. Uells Lu is 1944-cü il də cəb hə də
hə lak ol du. Bi rin ci xa nı mı ilə 1928-ci il də ay rı -
lan S.Lu is cə mi bir həf tə dən son ra ta nın mış jur -
na list Do ro ti Tomp son ilə ai lə qur du. Bu ni kah -
dan onun son ra lar ak tyor ki mi məş hur la şan
Maykl ad lı ikin ci oğ lu dünya ya gəl di. İkin ci xa -
nı mı ilə də on dörd il dən son ra ay rı lan ya  zı çı
son ra  özündən xey li ki çik olan ak tri sa Mar se la
Pa u res ilə ev lən di, la kin ya zı çı nın qo ca və xəs tə
çağ la rın da, da ha çox diq qə tə, qay ğı  ya eh ti ya cı

olan da gənc xa nım onu at dı və S.Lu is ömrünün
son il lə ri ni yal qız lıq da ke çir di. 

S.Lu is ABŞ ədə bi mühi ti, Ame ri ka ya  zı çı la -
rı nın ya ra dı çı lıq bi oq ra fi ya sı üçün ti pik bir yol
ke çə rək qə zet- jur nal işi ilə ya zı dəst -xət ti ni ci -
la la maq la öz fər di üslu bu nu fo ma  laş dır mış dı.
Bu pro ses nə ti cə sin də həm də bə dii ya ra dı cı -
lıq üçün zə ru ri olan zən gin hə yat təcr übə si
top la yan gənc ya zı çı 1915-ci il də “Tə bi ət” he -
ka yə si nin ça pı na görə ilk də fə böyük miq dar -
da (min dol lar) qo no rar alır və hə min gündən
pe şə kar ya ra dı cı lıq fə a liy yə ti nə baş la maq qə -
ra rı na gə lir. Nəş riy yat da kı iş ye rin dən im ti na
edə rək özünü bütövlüklə ədə bi ya ra dı cı lı ğa
həsr edən Sink ler son ra kı dörd il ər zin də çox -
lu he ka yə və dörd ro man ya zır. S.Lu i sin bə dii
ədə biy ya ta jur na lis ti ka dan gəl mə si onun ya zı
ma ne ra sın da da iz qoy muş du. Onun bə dii üslu -
bu ifa də və təs vir cə hət dən o qə dər də bər-
 bə zək li de yil di, əvə zin də fak tik ma te ri al la çox
zən gin idi.  

1916-cı il də debü tant ya zı çı o dövrdə Ame -
ri ka nın ən nüfuz lu ədib lə rin dən bi ri olan
dünya şöhrət li Cek Lon don la ta nış olur. Çox dan
bə ri tə zə bir şey ya za bil mə yən, ağır ya ra dı cı -
lıq böhra nı ke çi rən C.Lon don gənc ya zı çı dan
ona ye ni ro man üçün ma raq lı bir süjet ver mə -
si ni xa hiş edir. Sink ler us tad ya zı çı ya “Qətl lər
büro su” ro ma nı nın süje ti ni tək lif edir. C.Lon -
don min nət dar lıq əla mə ti ola raq gənc həm ka -
rı na tə zə pal to alır. La kin hə min ilin pa yı zın da
qəf lə tən və fat edən C.Lon do na hə vəs lə baş la -
dı ğı ro ma nı ta mam la maq nə sib ol mur. Gənc
ya zı çı nın görkəm li ədib lə ta nış lı ğı da vam edib
dost lu ğa çev ri lə bil mə sə də, bu tə mas ya ra dı -
cı lı ğın da Ame ri ka ədə biy ya tı nın klas sik ənə nə -
lə ri nə bağ lı olan Sink le ri şəx sən də hə min
sil si lə yə bağ la mış ol du.  

ABŞ ədə biy ya tı o za man hə lə gənc lik
dövrünü ya şa yır dı. Av ro pa lı la rın bu günə cən
də “ye ni dünya” ad lan dır dıq la rı Ame ri ka qi tə -
sin də ya ra nan ədə biy yat nümu nə lə ri ni əv -
vəl lər haq lı ola raq coğ ra fi mən sub lu ğu na
bax  ma dan, ya ran dı ğı di lə uy ğun şə kil də is pan,
por tu qal, ital yan, fran sız, ya xud in gi lis ədə biy -
ya tı na aid edir di lər. Yal nız 1776-cı il də Ame ri -
ka qi tə sin də ya ran mış ye ni ölkə – ABŞ ilə bağ lı
və tən daş lıq tə səvv ürlə ri, ona məx sus luq əsa -
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sın da for ma laş mış dünyagö rüşü və dü şüncə
tər zi mey da na gə lən dən son ra bu zə min də ya -
ra nan ədə bi əsər lər ye ni ədə  biy ya tın – Ame ri -
ka ədə biy ya tı nın nümu nə si sa yıl ma ğa baş la dı.
Bu ədə biy ya tın ilk nümu nə lə ri F.Ku per, H.Har -
lend, E. Po, M.Tven ki mi ya zı çı la rın adı ilə
bağ lı dır. Ma raq lı dır ki, bu ye ni ədə biy yat gə   lə -
 cək  də uğur lu nə ti cə lər ve rə cək böyük ya ra dı -
cı lıq yo lu nu ilk növbə də özünütən qid mo tiv lə ri
əsa sın da qur du. Görünür, bu ədə biy ya tın qı sa
bir za man da yüksək pe şə kar sə viy yə yə çat -
ma sın da və böyük uğur lar qa zan ma sın da bu
ami lin də ro lu ol muş du. Bütün dünya ədə  biy -
ya tı nın ta ri xi sübut edir ki, özünütən qid
mövqe yi  ədə biy ya tın  sağ lam lıq  və  qüdrət
əla mə ti dir. 

Müqa yi sə üçün öz ədə biy yat ta ri xi mi zi göz
önünə gə ti rək: Əgər bi zim ye ni ədə biy ya tı mız
Mir zə Fə tə li nin, Mir zə Cə li lin, Mir zə Ələk bə rin,
Nə cəf bə yin, Əb dürrə him bə yin, Üze yir bə yin
özünütən qid yo lu ilə get mə səy di, özünə hey -
ran lıq, özünə vur ğun luq yo lu ilə han sı nə ti cə lə -
rə ça ta bi lər di?! Ame ri ka ədə biy ya tı da özünün
for ma laş ma mər hə lə sin də sen ti men tal tə rənn -
üm yo lu nu yox, sa ti rik tən qid yo lu nu tut du.
Spe si fik lik on da idi ki, baş qa xalq la rın ço xəsr -
lik ya ra dı cı lıq ənə nə lə ri nə ma lik ədə biy ya tın -
dan fərq li ola raq, ye ni Ame ri ka ədə biy ya tı,
de mək olar ki, sı fır dan baş la yır, qu ru yer də ya -
ra nır dı. Bu ədə biy ya tı ya ra dan la rın sə nət ənə -
nə lə ri ni da vam et di rən S.Lu is də hə yat ger  çək li yi
haq qın da, nə qə dər acı da ol sa,  hə qi qə ti yaz maq
yo lu nu seç miş di. O, özünün ya zı çı və in san
mövqe yi ni be lə ifa də edir di: “Mən hə qi qə ti de -
mək dən qor xan ya zı çı la ra nif rət edi rəm.”         

Gənc na si rin ya ra dı cı lı ğı nın ilk mər hə lə si
üçün aşa ğı tə bə qə dən çıx mış, so si al mühi tin
üst qa tın da özünə yer tap ma ğa (“yer elə mə yə”)
ça lı şan tən ha ada mın hə yat və güzə ra nı ən sə -
ciy yə vi mövzu idi. Fərd və cə miy yət ara sın da -
kı ək sli yi onun ya ra dı cı fə a liy yə ti nin bu
dövründə əsas ide ya qay na ğı say maq olar. La -
kin o, hə lə ki, bu mövzu la rın bə dii həl li üçün
zə ru ri olan ən va cib key fiy yə tə — so si al prob -
lem lə rin də rin li yi nə en mək ba ca rı ğı na ma lik
de yil di. Bu na görə də qeyd et di yi miz dörd ro -
ma nın (“Şa hi nin uçu şu” – 1915, “Sa də dil lər” –
1917, “İş” – 1917, “A çıq sə ma al tın da” – 1919)

hər bi rin də da ha çox ma cə ra xa rak ter li fa bu la
üstünlük təş kil edir. 

S.Lu i sin ya ra dı cı lı ğın da key fiy yət cə ye ni
mər hə lə nin bünövrə si ilk gənc lik il lə rin də baş -
la yıb 1920-ci il də ta mam la dı ğı “Baş küçə” ro -
ma nı ilə qo yul du. Bu əsər ya zı çı nın ya ra dı cı lıq
kre do su nu tam mə na da nüma yiş et dir di. Ro -
man da öz doğ ma şə hər ci yi ni Qo fer- pre ri adı ilə
təq dim edən ya zı çı bu ra da ya şa yan la rın hə ya -
tı nı ki na yə li bo ya lar la təs vir edir. Əsə rin əsas
qəh rə man la rın dan bi ri olan dok tor Ken ni kott
su rə ti nin pro to ti pi onun öz ata sı idi. Bu əsər
tək cə müəl li fin yox, ümu miy yət lə, o il lər də ABŞ
zi ya lı la rı nın dünyagö rüşündə, hə yat mövqe -
yin də baş ve rən ra di kal də yiş mə lə ri əks et di -
rir. Bu ro man dan son ra S.Lu is bütün ölkə də
tən qi di məz mun lu so si al ro man lar müəl li fi ki -
mi məş hur laş dı. Bi rin ci Dünya müha ri bə si
dövrünün tə rəq qi mər hə lə sin dən son ra ABŞ
iq ti sa diy ya tın da və so si al hə ya tın da baş ve rən
də rin böhran 20-ci il lər də ya ra dı cı zi ya lı lar
ara sın da böyük düşüncə çaş qın lı ğı, eti raz ov -
qa tı ya rat mış dı. Bu hal dövrün apa rı cı ya zı çı la -
rı ilə bir sı ra da, S.Lu i sin də hə min il lər də
ya zıl mış əsər lə rin də, ilk növbə də “Baş küçə”
ro ma nın da açıq müşa hi də olu nur. Müəl lif əda -
lət siz so si al mühi tin tə si ri ilə ümid siz və ziy yə -
tə düşmüş ədə bi qəh rə man la rı nın xi la sı üçün
sa ti rik gülüşü ye ga nə müba ri zə va si tə si he sab
edir di. O vax ta qə dər ki Ame ri ka ədə biy ya tın -
da (mə sə lən, Mark Tve nin əsər lə rin də) uc qar
əya lət lə rin hə ya tı adə tən bir qə dər ki na yə li bo -
ya lar la təs vir edil sə də, mə nə vi də yər lər dən
uzaq düşmüş şə hər hə ya tı ilə müqa yi sə də da -
ha yüksək qiy mət lən di ri lir di. S.Lu is isə “Baş
küşə” də ilk də fə ola raq əya lət hə ya tı nın da ide -
al lıq dan çox uzaq ol du ğu nu, tən qid hə də fi ola -
sı de tal la rın bu ra da heç də şə hər də kin dən az
ol ma dı ğı nı açıb göstər di. 

Əsə rin baş qəh rə ma nı kol lec mə zu nu, ro -
man tik ar zu lar la ya şa yan Ke roll əya lət hə ki mi -
nə ərə ge dir və uc qar bir qə sə bə də ya şa ma ğa
baş la yır. Şə hər tər bi yə si al mış gənc xa nım öz
tə şəbb üskar lı ğı və ye ni lik çi ide ya la rı ilə bu ra -
nın ölgün “kənd hə ya tı” na bir can lan ma gə tir -
mək niy yə tin də idi, la kin bu cəhd lə ri
bi  ga  nə lik lə qar şı lann gənc xa nım tez lik lə özü
də kənd çi hə ya tı nın “dur ğun luq vi ru su” na yo -
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lu xa raq yal nız gündə lik mə i şət qay ğı la rı ilə ya -
şa ma ğa baş la yır. AB Ş-ın ədə bi mühi tin də bu
ro ma nın so si al məz mu nu ilə bağ lı fi kir lər ha -
ça lan sa da, bə dii mə ziy yət lə ri ni ha mı bir mə na -
lı şə kil də təq dir edir di. Ame ri ka oxu cu la rı  bu
əsər də ilk də fə ola raq bə dii pa no ram içə ri sin -
də öz so si al prob lem lə ri ni, bə dii ob raz la rın si -
ma sın da öz şəx si port ret lə ri ni görmə yə,
ta nı ma ğa baş la dı  . 

Bu ro ma nın ar dın ca S.Lu i sin Ame ri ka cə -
miy yə ti nin prob lem lə ri ni da ha cə sa rət lə, da ha
us ta lıq la əks et di rən di gər əsər lə ri çap olu nur.
“Baş küçə” dən son ra kı ədə bi ax ta rış la rı nı ya zı -
çı, əsa sən, so si al prob lem lə rin sa ti rik təs vi ri is -
ti qa mə tin də da vam et dir mə yə üstünlük ve rir.
1922-ci il də nəşr olun muş “Beb bit” ro ma nın -
da ya zı çı “Baş küçə” nin ide ya sı nı da vam et di -
rə rək or ta tə bə qə yə mən sub in san la rın hə yat
və mə i şə ti ni təs vir edir, on la rın pul və sər vət
əsi ri ol ma la rı nı, ey bə cər hə yat nor ma la rı çər -
çi və sin dən çıx ma ğa, cə miy yət də ki haq sız lıq la -
ra qar şı dur ma ğa cə sa rət et mə dik lə ri ni sa ti rik
bo ya lar la açıb göstə rir. Ma raq lı dır ki, bu ro ma -
nın nəş rin dən son ra ora da təs vir olu nan hə yat
tər zi ni ifa də et mək üçün AB Ş-ın so si a lo gi ya lek -
si ko nun da “beb bi tizm” ter mi ni mey da na gəl di. 

Ya zı çı 1925-ci il də çap olu nan “E ro us mit”
ro ma nın da da bu ide ya nı da vam et di rir. Bu ra -
da qa ran lıq mühit əsə rin baş qəh rə ma nı olan
hə kim- bi o loq Mar tin Ero us mi tin öz işıq lı ar zu -
la rı nı hə ya ta ke çir mə si nə im kan ver mir. İc ti -
mai böhran şə ra i tin də elm adam la rı nın
və  ziy yə ti ni əks et di rən bu əsər də sa ti rik tən -
qid lə ya na şı, po zi tiv proq ram ele ment lə ri də
müşa hi də olu nur. Müəl lif bu sfe ra da hökm
sürən hə səd, pa xıl lıq, ca hil lik, ta mah ki mi mən -
fi cə hət lə ri acı sa ti ra atə şi nə tut du ğu ki mi, tə -
bib lik və in san lıq bor cu na sa diq hə kim lə rin
fə da kar fə a liy yə ti ni də eh ti ram la təs vir et miş -
dir. Öz ama lı na və an dı na sa diq olan, vic dan və
mə nə viy yat nor ma la rı ilə ya şa yan gənc hə kim
mövcud mühi tin yır tı cı qa  nun la rı na qar şı
müba ri zə yə qalx maq qə ra rı na gə lir. La kin
onun “dünya nı düzəlt mək” əz mi nə ət raf mühi -
tin qa ra qüvvə lə ri ilə ya na şı, öz için də ki şəx si
ma raq və kar ye rizm ki mi zə if cə hət lər də ma -
ne olur. Bu nun la da müəl lif öz qəh rə ma nı nın
bə dii port re ti ni bütün psi xo lo ji in cə lik lə ri, dra -

ma tik de tal la rı və fa ci ə vi not la rı ilə təs vir et -
məyə na il olur.  

Əsər çap olu nan dan son ra onun qəh rə ma -
nı in gi lis dil li ədə biy yat hə vəs kar la rı ara sın da
bir in san və ədə bi qəh rə man ti pi ki mi çox
böyük po pul yar lıq qa zan dı, de mək olar ki,
rəm zi ob raz sə viy yə si nə yüksəl di. Bu per so na jı
özü üçün nə in ki ədə bi örnək, hət ta hə yat ide a lı
sa yan ya zı çı hə lə sağ lı ğın da ikən özü haq qın da
yaz dı ğı av to nek ro lo qu da “E ro us mi tin ölümü”
ad lan dır mış dı. 

1926-cı il də çap olun muş sərg üzəşt xa rak -
ter li “Tə lə” ro ma nı ya zı çı nın ümu mi üslub xət -
tin dən kə na ra çıx sa da, bu əsə ri dünya ma cə ra
ədə biy ya tı nın ən yax şı nümu nə lə ri ilə bir sı ra -
ya qoy ma ğa baş la dı lar. Bu ra da mötə bər bir
Ame ri ka və tən da şı vər diş et di yi ra hat şə hər
hə ya tı nı qo ya raq ma cə ra ax ta rı şı ilə Ka na da -
nın şi ma lı na – ek zo tik Tund ra mühi ti nə sə ya -
hə tə çı xır. Sərt, vəh şi tə bi ə tin qoy nun da
üzləş di yi ek stre mal sərg üzəşt lər onu çə tin sı -
naq lar la üzbəüz qo yur, xa rak te ri nin zə if, ya ra -
maz cə hət lə ri ni üzə çı xa rır. Və nə ti cə də ya zı çı
in sa nın  cə miy yət lə qar şı dur ma sı prob le mi ni
ye ni ra kurs dan təq dim et miş olur. Hə min
dövrdə S.Lu i sin əsər lə ri nin dünya da, ilk növbə -
də Av ro pa ölkə lə rin də ge niş po pul yar lıq qa -
zan ma sı nın əsas sı bə bi də məhz bu amil lə –
Ame ri ka hə ya tı nın baş qa ölkə lər üçün ta nış ol -
ma yan cə hət lə ri nin, de tal la rı nın re al su rət də
əks edi ril mə si ilə bağ lı idi. 

“El mer Hent ri” (1927) ro ma nın da ya zı çı
mə nə viy yat sız əməl lə rə yol ve rən in san la rı if -
şa edir. S.Lu i sin ya ra dı cı lı ğın da eti raz pa fos lu
yüksə liş dövrünü ye kun laş dı ran bu ana li tik ro -
ma nın əsas tən qid hə dəf lə ri ru ha ni zümrə si -
nin nüma yən də lə ri dir. Bu ro ma nın nəş ri
AB Ş-ın ic ti mai hə ya tın da part la yış ef fek ti ya -
rat dı. Ki ta bı ma ğa za lar dan və ki tab xa na lar dan
yı ğış dı rır, mət bu at da müəl li fin haq qın da təh -
qi ra miz ya zı lar dərc edir di lər. Əsə rin klas sik
an ti- qəh rə man nümu nə si olan baş qəh rə ma nı
haq qın da müəl li fin yaz dıq la rı, acı və çıl paq ol -
sa da, əsl hə qi qət idi. Yal nız bu cür rə zil və
mur dar adam mə nə viy yat sız lar mühi tin də
“müqəd dəs ata” ti tu lu ala bi lər di. 

20-ci il lə rin son la rın da S.Lu is AB Ş-ın ən is -
te dad lı və cə sa rət li ya zı çı la rın dan bi ri ki mi ta -
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nı nır dı. 1926-cı il də onu ya ra dı cı lıq uğur la rı -
na, ilk növbə də “E ro us mit” ro ma nı na görə
ölkə nin nüfuz lu ədə bi ödüllə rin dən sa yı lan
Pult ser müka fa tı ilə təl tif et di lər. La kin ya zı çı
da ha la yiq li na mi zəd lə rin ol du ğu nu bil di rə rək
müka fat dan im ti na et di. An caq bu müka fa ta la -
yiq görülmə si onun bey nəl xalq miq yas da po -
pul yar laş ma sı na, əsər lə ri nin da ha çox tərc ümə
edil mə si nə tə kan ver di. Ya zı çı nın No bel müka -
fa tın dan əv vəl yaz dı ğı son əsər lə rin də  – “Ku -
li ci ta nı yan adam” (1928) və “Dors vord”
(1929) ro man la rın da Ame ri ka nın ic ti mai hə -
yat nor ma la rı kəs kin tən qid olun muş dur.
Ümu mən götürsək, ya ra dı cı lı ğı nın No bel mü -
ka fa tı na qə dər ki mər hə lə sin də ABŞ ədə bi
mühi tin də və oxu cu lar ara sın da onun ya zı çı re -
pu ta si ya sı də yiş kən və zid diy yət li idi. Bə zi lə ri
onu cə miy yə ti if rat, hət ta qə rəz li şə kil də tən -
qid et mək də, baş qa la rı isə ək si nə, cə miy yə tə
həd dən ar tıq uy ğun laş maq da it ti ham edir di lər.
Am ma oxu cu la rın ədə bi zövqünün for ma laş -
ma sın da S.Lu isin müstəs na rol oy na dı ğı nı ha -
mı eti raf edir di. Qə ri bə dir ki, oxu cu lar ara sın da
ya zı çı ya rəğ bət ar tdıq ca pe şə kar ədə bi mühi -
tin ona müna si bə tin də ki zid diy yət lər da ha da
güclə nir di. Nə ha yət, mütə xəs sis lə rin ob yek tiv
rə yin dən da ha çox oxu cu la rın sub yek tiv sev gi -
si ni nə zə rə alan No bel Müka fat la rı Ko mi tə si
ya zı çı nı ən nüfuz lu ədə bi müka fat la təl tif et -
mək qə ra rı na gəl di. S.Lu i sin na mi zəd li yi müza -
ki rə olu nar kən İs veç Aka de mi ya sı nın ka ti bi
Erik Karl feldt öz çı xı şın da məhz bu ami li ön
pla na çə kə rək onu “120 mil yon luq Ame ri ka
xal qı nın duy ğu və düşüncə lə ri ni ifa də edən ye -
ni Ame ri ka ədə biy ya tı nın ən la yiq li nüma yən -
də si” ad lan dır mış dı. Ame ri ka ədə bi tən qi di nin
ye kun qə na ə ti isə be lə idi ki, S.Lu i sin ya ra dı cı -
lı ğı nın dünya nın ən nüfuz lu ədə bi müka fa tı ilə
ye kun laş mış 20-ci il lər mər  hə lə si ni onun sə nət
bi oq ra fi ya sı nın çi çək lən mə dövrü say maq olar.
İs tə ni lən hal da, bu müka fa tı qa zan ma sı onun
zid diy yət və müba ri zə lər lə, uğur suz luq və na -
i liy yət lər lə do lu ya ra dı cı lıq yo lu nun tə bii və
qa nu na uy ğun nə ti cə si idi. 

1926-cı il də da ha la yiq li na mi zəd lə rin ol -
ma sı fik rin də is rar edə rək Pult ser mü ka fa tın -
dan im ti na et miş S.Lu is onun şəx sin də
ölkə si nin ədə biy ya tı na ve ril miş ilk No bel

müka fa tı nı məm nu niy yət lə qə bul et sə də,
özünün müstəs na xid mət lər sa hi bi ol ma ma sı
fik rin dən da şın ma dı və No bel nit qin də Ame ri -
ka da da ha la yiq li na mi zəd lə rin ol ma sı qə na ə -
ti ni bir da ha səs lən dir di. 

No bel müka fa tın dan son ra S.Lu i sin ya ra dı -
cı lı ğın da tə nəzz ül dövrü baş la dı. Onun ya ra dı -
cı lı ğın da yüksə liş və eniş lər da im bir- bi ri ni
əvəz et sə də, fə al ya ra dı cı lı ğı bo yu təx mi nən
hər iki il də bir ki tab ya za raq ümu mi lik də 22
ro man nəşr et dir miş, heç za man əli qə ləm dən
so yu ma mış,  ya ra dı cı lıq böhra nı na düşmə miş -
di. An caq 30-40-cı il lər ər zin də on dan çox ye -
ni ro man çap et dir sə də, bun lar dan heç bi ri
əv vəl ki əsər lər sə viy yə si nə qal xa bil mə di. Bu
dövrdə onun 20-ci il lər də qa zan dı ğı par laq
şan- şöhrət kəs kin şə kil də sol ğun laş dı. Uz ləş di -
yi və ziy yət ya zı çı nı də rin psi xo lo ji böhra na
düçar et miş di. Tə bii ki, bu, onun ye ni əsər lə ri -
nin bə dii key fiy yə ti nə və ic ti mai də yə ri nə mən -
fi tə sir göstə rir di. 1933-cü il də çap olun muş
“En ni Vik kers”  ro ma nın da ic ti mai ida rə çi lik
sa hə sin də hökm sürən kor rup si ya mühi ti ba -
rış maz mövqe dən təs vir olu nur. Əsər də ya zı çı -
nın əv vəl ki ro man la rı üçün sə ciy yə vi olan
sa ti rik pa fos sax lan sa da, müəl lif ar tıq bu yol -
la cə miy yə ti düzəlt mək cəhd lə ri nin əbəs ol du -
ğu qə na ə ti nə gə lir.        

ABŞ ta ri xin də “böyük dep res si ya” alan  dı rı -
lan də rin si ya si -iq ti sa di böhra nın ən ağır
dövründə – 1935-ci il də nəşr olun muş sa ti rik
fan tas ti ka sə ciy yə li “Biz də bu mümkün de yil”
ro ma nın da ya zı çı AB Ş-da fa şist lə rin ha ki miy -
yə ti zəbt edə bil mə si eh ti ma lı nı nə zər dən ke -
çi rə rək de mok ra tik in ki şaf yo lu nun al ter na ti vi
ol ma dı ğı qə na ə ti nə gə lir. Dövrün bütün hu ma -
nist sə nət kar la rı ki mi, S.Lu is də fa şiz mə müna -
si bət mə sə lə sin dən yan ke çə bil mə miş, özünün
an ti fa şist mövqe yi ni bu əsər lə ifa də et miş di.
Bə li, o, fa şiz min əley hi nə idi, an caq kom mu -
nist lə ri də sev mir di. Məhz bu sə bəb dən də So -
vet İt ti fa qın da onun əsər lə ri yal nız ölümündən
son ra, kom mu nist re ji mi nin ide o lo ji bas qı sı nın
qis mən azal ma sı dövründə tərc ümə və çap
edil di. Azər bay can da isə müstə qil lik dövrünə
qə dər onun heç bir əsə ri nəşr edil mə miş di. Yal -
nız ölkə miz si ya si və ide o lo ji su ve ren lik əl də
edən dən son ra dünya ədə biy ya tı nın o vax ta can
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bağ lı qa pı ar xa sın da qal mış bir çox də yər li
nümu nə lə ri sı ra sın da onun əsər lə ri də Azər -
bay can oxu cu su na təq dim olun du. 2010-cu il -
də  “Şərq -Qərb” nəş riy ya tı No bel müka fa tı
la u re at la rı sil  si lə sin dən Sink ler Lu i sin “Se çil -
miş əsər lə ri” ki ta bı nı nəşr et di. (Qə ri bə və an -
la şıl maz cə hət odur ki, ya zı çı nın adı ilə so ya dı
də yi şik sa lı na raq Azər bay can oxu cu su na Lu is
Sink ler im za sı ilə təq dim olu nub.) Sa lam Sar -
va nın re dak tor lu ğu, Nər giz Cab bar lı nın ön
sözü ilə çap olun muş ki ta ba N.Cab bar lı nın tər -
 cü mə sin də ya zı çı nın No bel nit qi, “E ro us mit”
ro ma nı, “Kra li ça nın mək tu bu” və “Küçə fə nə ri
işı ğın da uçu şan pər va nə lər” he ka yə lə ri ba xil
edi lib. 

İkin ci Dünya müha ri bə sin dən son ra yaz dı -
ğı əsər lər də də özünün əsas ya ra dı cı lıq ma  ne -
 ra sı na sa diq qa lan ədib 1945-ci il də çap
olun muş “Kress Tim ber leyn” ro ma nın da
yüngülxa siy yət gənc xa nı ma aşiq ol muş qo ca
ban ki rin “mə həb bət iz ti rab la rı” nı, 1947-ci il də
yaz dı ğı “Kral la rın törə mə si Kinq sblad” əsə rin -
də isə AB Ş-da zən ci lə rin ağır güzə ra nı nı təs vir
edir. 

Ədə bi tən qid S.Lu i si ba rış maz mövqe yi nə,
kəs kin sa ti rik üslu bu na görə “qeyz lən miş ame -
ri ka lı” ad lan dır mış dı. Qeyd et mək la zım dır ki,
bir çox Qərb sa ti rik lə ri nin ya zı ma ne ra sı bi zim,
mə sə lən, Mir zə Cə lil və Sa bir dən fərq li ola raq,
mil lət və və tən sev gi si üzə rin də yox, qə zəb,
acıq, bə zən hət ta nif rət üzə rin də qu ru lur. Am -
ma S.Lu i sin əsər lə ri ni diq qət lə öyrə nib təh lil
edən də ay dın olur ki, onun sa ti ra sı in san la ra
müna si bət də mər hə mət, ölkə si nə müna si bət -
də və tən pər vər lik duy  ğu la rın dan məh rum de -
yil. Ya zı çı özü sa ti rik mövqe yi ni be lə izah
et miş di: “Mən hə ya tı nif rə tim dən yox, sev gim -
dən tən qid edi rəm.” Ya zı çı Ame ri ka nı bir və tən
ide a lı ola raq ürək dən sev sə də, hə ya tın re al
mən zə rə si nin ey bə cər lik lə ri nə göz yu ma bil -
mir di. O, öz bə dii fəl sə fə si nin və ya ra dı cı lıq
kre do su nun ma hiy yə ti ni bu kə la mın da tam də -
qiq li yi ilə ifa də et miş dir: “Mən Ame ri ka nı çox
se vi rəm, an caq on dan zəh ləm ge dir.” 

Nə zə rə al maq la zım dır ki, ha di sə lə rin və in -
san la rın sa ti rik təs vi ri S.Lu is nəs ri nin ye ga nə
mə ziy yə ti de yil di, cə miy yət hə ya tı nın re al ini -
ka sı na üstünlük ve rən ya zı çı həm də də rin so -

si al ana liz us ta sı idi. Ya şa dı ğı dövrün so si al
prob lem lə ri nə də rin dən bə ləd olan ədib bə dii
ob raz və ha di sə lə ri ilk növbə də so si o lo ji me -
yar lar mövqe yin dən şərh edir, bu mövqe dən
də yər lən di rir di. S.Lu i sin ro man  la rın da ha di sə
və in san la ra müəl lif müna si bə ti, əsa sən, açıq,
bir ba şa xa rak ter da şı yır. Bu ra da sə ti ral tı mə -
na lar, giz li rəmz lər, psi xo lo ji ya şan tı lar ax tar -
ma ğa, de mək olar ki, eh ti yac qal mır. Bu
əsər lər dən müəl li fin so si al -ic ti mai mövqe yi ni,
və tən daş və ya zı çı kre do su nu an la maq asan ol -
sa da, onun şəx si -in sa ni key fiy yət lə ri ni, xa rak -
te ri ni, zövqünü ifa də edən de tal lar tap maq
çə tin dir. Sə bəb onun öz əsər lə rin də diq qə ti da -
ha çox so si al amil lə rə yönəl də rək in san la rın
da xi li alə mi nə, mə nə vi dünya sı na ge niş yer
ver mə mə si dir. Bə zən hət ta bu ini kas üsu lu na
həd dən ar tıq uya raq in san xis lə ti ni ifa də edən
mə nə vi-p si xo lo ji amil lə ri “yad dan  çı xa rır”, on -
lar dan uzaq düşürdü. Onun ya rat dı ğı in san ti -
paj la rı psi  xo lo ji də rin li yi ilə yox, da ha çox
rən ga rəng li yi və müxtə lif li yi nə görə ma raq do -
ğu rur du. Bəl kə də, elə bu amil, yə ni sa ti ra sı nın
əbə di prob lem lər dən uzaq ol ma sı on il lər ke -
çən dən son ra onun ya ra dı cı lı ğı nın, ye nə də bi -
zim sa ti rik lər dən fərq li ola raq, ak tu al lı ğı nı
itir mə si nə, unu dul ma sı na sə bəb olub. 

Uşaq lıq dan fi zi ki cə hət dən zə if, xəs tə hal
olan, hə ya tı nın böyük his sə si ni  müa li  cə xa na -
lar da ke çi rən, üstə lik, gənc yaş la rın dan si qa ret
və iç ki düşkününə çev ri lən S.Lu i sin 66 il ömür
sürə cə yi ni heç kim gözlə mir di. Qay ğı və mər -
hə mə tə möhtac, səh hə ti lap pis ləş miş, tən ha
ya zı çı ömrünün son il lə ri ni İta li ya da ke çir di,
1951-ci il yan va rın 10-da Ro ma da ürək tut ma -
sın dan və fat edə rək ora da da dəfn olun du.
“Dünya ne cə ge niş dir” ad lı axı rın cı əsə ri isə və -
fa tın dan son ra nəşr olun du. 
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S.Luis
AMERIKALILARIN ƏDƏBİYYAT

QORXUSU
Nobel mükafatının təqdimat

mərasimindəki nitqi
(ixtisarla)

Hörmətli Akademiya üzvləri! Xanımlar və
cənablar!

Nobel mükafatına layiq görülməyim
mənim üçün böyük şərəfdir və əgər içimdəki
bütün hisləri ifadə etməyə çalışsaydım, yəqin
ki, qeyri-səmimi və çoxdanışan adam tə -
əssüratı bağışlayardım. Ona görə də, sadəcə,
“sağ olun” söyləməklə kifayətlənirəm.

Mən burada müasir Amerika ədəbiyyatının
bəzi tendensiyalarına, onu təhdid edən bəzi
təhlükələrə və bəzi sevindirici xüsusiy yət -
lərinə nəzər salmaq istərdim. Bu məqamda
səmimiyyətlə deyil, başqa cür danışmaq,
mənim düşüncəmə görə, sizi təhqir etmək
olardı. Bununla belə, böyük məhəbbətlə
sevdiyim ölkəmin bəzi tanınmış institutları və
ictimai xadimləri haqqında rəğbətsiz da -
nışmalı olacağam. Amma söylədiyim fikirlərdə
qərəz olmadığına inanmağınızı xahiş edirəm.
İstəyirəm biləsiniz ki, tale mənə qarşı yetə -
rincə lütfkar olub. Mən mövcudluq uğrunda
aparılan ağır mübarizənin nə olduğunu
bilməmişəm, kasıblıq içində yaşamamışam,
həyatım boyu xeyirxah insanlarla qarşı -
laşmışam. Amma zaman-zaman ya özüm, ya da
kitablarım kifayət qədər sərt hücumlara məruz
qalıb. Məsələn, bir xoş niyyətli kaliforniyalı
pastor “Elmer Hentri”ni oxuduqdan sonra
kütləni toplayaraq mənə Linç məhkəməsi
qurmaq istəmişdi. Mənim köhnə tanışlarım
qismindən olan bəzi jurnalistlər isə haqqımda
yazmağa başladılar ki, guya məni şəxsən
tanıyır, alçaq adam olduğumu və yazıçı
olmadığımı bilirlər.

Şikayətlənməyə əsasım yoxdur. Amma
ümumilikdə Amerika ədəbiyyatına gəlincə,
deməliyəm ki, iqtisadiyyatın, kapitalın və
elmin inkişaf etdiyi, incəsənət növlərindən isə
yalnız memarlıqla kinonun vacib və hörmətə
layiq sayıldığı bir ölkədə onun vəziyyətindən

razı deyiləm. Və bunun üçün yetərincə
səbəbim var.

Amerikada əvvəllər pastor, universitet
professoru və diplomat olmuş çox xeyirxah bir
alim var. O, Amerika İncəsənət və Ədəbiyyat
İnstitutunun üzvüdür, həmçinin bir çox
universitetlər onu özlərinin fəxri üzvü seçiblər.
Həmin alim artıq kütləvi şəkildə elan edib ki,
Nobel mükafatını Amerika qanunlarını ələ
salan bir adama verməklə Nobel mükafatı üzrə
Komitə və İsveç Akademiyası Amerikanı təhqir
edib. Təxmin etmək olardı ki, ilahiyyat
professoru, filologiya doktoru və daha nə bilim,
hansı fəxri adlara layiq görülmüş bu cür
savadlı bir adam  məsələyə tamamilə fərqli
yanaşacaq. Onun belə bir şəkildə mühakimə
yürütməsi, məncə, daha ağıllı olardı: “Bax -
mayaraq ki, bu yazıçının kitabları şəxsən
mənim xoşuma gəlmir, bununla belə, onu
mükafata layiq görməklə İsveç Akademiyası
Amerikaya böyük şərəf verdi, amerikalıları
artıq tənqiddən qorxan, geridə qalmış bir tayfa
hesab etmədiyini nümayiş etdirdi.” 

Mən həmin akademikə həddən artıq min -
nətdaram ki, məni bəzi şeyləri söyləməyə
vadar edə bildi. Siz, əlbəttə, artıq bilirsiniz ki,
Nobel mükafatına layiq görülməyim Ame ri -
kada yaxşı qarşılanmayıb. Buna bənzər si tua -
siya, çox güman ki, sizə tanışdır. Məsələn, bu
mükafat Tomas Manna, Kiplinqə, hətta Ber -
nard Şouya təqdim ediləndə belə bu yazıçıların
həmvətənləri arasında  seçimlə razılaş ma -
yanlar tapılıb.

Sizin seçiminiz mənim yerimə başqa bir
Amerika yazıçısı üzərinə düşsəydi, insanların
nə danışacaqlarını təxmin etməyə çalışıram.
Deyək ki, mükafatı alan Teodor Drayzer
olsaydı… O, həm mənim üçün, həm də digər
Amerika yazıçıları üçün çox iş görüb. Amerika
ədəbiyyatını viktorian cəsarətsizliyindən,
lovğalığından xilas edib. Onu həyatın düzgün,
cəsarətli və ehtiraslı təsvir istiqamətinə
yönəldib. İnanmıram ki, ilk cığır salan Drayzer
olmadan bizlərdən kimsə həyatı, onun bütün
gözəlliyini və dəhşətini olduğu kimi təsvir
etməyə cəsarət edəydi. Drayzerin ilk gözəl
romanı olan “Kerri bacı” azad qərb küləyi kimi
üfunətli Amerika cəmiyyətinə zorla soxuldu və
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Mark Tvenin, Uitmenin zamanından sonra ilk
dəfə olaraq bizim dünyamıza təmiz hava axını
gətirdi. Bu əsəri o, hələ otuz il əvvəl çap
etdirməyə cəsarət etmişdi. Mən isə onu iyirmi
beş il əvvəl oxumuşam.

Bununla belə, əgər siz cənab Drayzeri
mükafata layiq görsəydiniz, Amerikada inilti
dolu etirazlar səslənərdi. Sizə onun üslubunun
ağır olduğunu, sözü hiss etmək qabiliyyətinə
malik olmadığını və romanlarının həddindən
artıq uzunluğunu söyləyəcəkdilər. Mükafata
Drayzer layiq görülsəydi, çox hörmətli alim
adamlar hiddətlənib deyəcəkdilər ki, onun
təsvir etdiyi qadınlar və kişilər əsasən bədbəxt,
ümidsizlik içində olan günahkarlardır. Halbuki,
onlar əsl amerikalı kimi həyat eşqi ilə dolu, şən
və səxavətli olmalıydılar.

Əgər mükafat cənab Ceyms Brenç Kebellə
verilsəydi, sizə deyərdilər ki, o, son dərəcədə
qərəzlidir. Həmçinin deyərdilər ki, miss Uilla
Keser Nebraska kəndlilərin həyatı haqqındakı
əsərlərinin patriarxal məziyyətlərinə bax -
mayaraq, “Həlak olmuş qadın” romanında
Amerika ləyaqətinə o dərəcədə xəyanət edib
ki, əxlaqsız qadını təsvir edib. Və bu qadın,
hətta ləyaqətli insanlara belə, cəlbedici təsir
bağışlayır. Ona görə də bu əsər hər cür
mənəviyyatdan məhrumdur. Sizə deyəcəkdilər
ki, cənab Henri Menken həddindən artıq
acıdildir, cənab Şervurd Anderson cinsi həyatı
balıq tutmaq qədər vacib faktor hesab
etməkdə çox yanılır; deyəcəkdilər ki, cənab
Epton Sinkler əsl sosialist kimi Amerika
kapitalist sisteminin mükəmməlliyini inkar
edir; deyəcəkdilər ki, cənab Cozef Her -
geysgeymer əsl amerikalı deyil, ona görə ki,
yaxşı ədaların gündəlik həyatın ağırlığına
davam gətirmək üçün bizə yardım etdiyini
düşünür, deyəcəkdilər ki, cənab Ernest
Heminquey nəinki cavandır, həm də elə
ifadələrdən istifadə edir ki, əsl centlmen onları
bilməməlidir. Deyəcəkdilər ki, o, sərxoşluğun
xoşbəxtliyə aparan yol olduğunu düşünür və
deyir ki, əsgər üçün məhəbbət döyüş
meydanındakı vuruşmadan daha vacibdir.  

Bəli, mənim həmkarlarım çox yaxşı
insanlardır. Onlardan hansı birini mükafata
layiq görsəydiniz, yenə də pis addım atmış
olacaqdınız. Mən isə amerikalı patriot kimi –

amma xahiş edirəm nəzərə alasınız ki, 1840-cı
ilin yox, 1930-cu ilin patriotluq nümunəsi kimi
– xoşbəxtəm ki, onlar mənim həm vətən -
lərimdir və onların adlarını, hətta Avropada
qürur hissi ilə çəkə bilirəm. 

Deyəsən, taleyim belədir. Çıxışımda tez-tez
optimizmdən pessimizmə və əksinə keçid
etməli oluram. Amma bu, dünyanın ən zid -
diyyətli, ən dözülməz və ən həyəcanverici
ölkəsi olan Amerika haqqında yazan və
danışan hər kəsin qismətinə düşən bir şeydir. 

İcazə verin, bu faktı bir daha qeyd edim ki,
mən, ümumiyyətlə, akademiyanın üstünə hü -
cuma keçmək niyyətində deyiləm. Bu
qonaqpərvər, səxavətli və sözsüz ki, həm də
sanballı bir təsisatdır. Bizim gözəl yazı -
çılarımızın onun sırasında olmaması yalnız
onun günahı deyil. Bəzən bunda yazıçıların
özləri də günahkardır. Təsəvvür edə bilmirəm
ki, yöndəmsiz Teodor Drayzer özünü gözəl
akademik naharlarda evdəki kimi hiss edə
bilsin… Əgər bu naharlarda Menken iştirak
etmiş olsaydı, o hamını öz zəhərli zarafatları ilə
cin atına mindirərdi. Xeyr, mən akademiya ilə
müharibə aparmıram, mən, sadəcə, ürək ağrısı
ilə oradakı vəziyyət haqqında danışıram. Ona
görə ki, o, Amerikanın intellektual həyatının
bütün real və mühüm tələblərdən ayrı
düşdüyünü əks etdirən parlaq bir nümunədir. 

Bizim Erazmlarımız keçmiş kənd müəl -
limələridir. Əgər onları yarada biləcək adamlar
yoxdursa, bizdə bədii normalar  haradan
olacaq ki?! Böyük Kembric Birliyinin ədə -
biyyatı on doqquzuncu əsrin ortalarının
Konkordu idi… Emerson, Lonqfello, Louell,
Xolms, Olkottalar bura daxil idi və o, Avropa
ədəbiyyatının sentimental təqlidi hesab oluna
bilərdi. Bu yazıçılar məktəb yaratmadılar, heç
nəyə heç bir ciddi təsir göstərmədilər. Uitmen,
Toro, Po və müəyyən mənada da Qotorn
cəmiyyətdən qovulmuş və tənha idilər. Onlara
nifrət edirdilər və onlarla eyni nəsildən
olanları “yeni humanist” adlandırırdılar. Yalnız
Uilyam Din Houellsin ədəbiyyata gəlişi ilə
bizdə ilk dəfə olaraq ideala bənzər bir şey
peyda oldu. Amma bu ideal necə də iyrənc idi.
O bizim yazıçıların ən dahisi olan Mark Tveni
belə ram edə bilmişdi. Bu adamayovuşmaz
qoca intellektualı da fraka və silindirə bürüyə
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bilmişdi. Onun təsiri bəzən bu gün də hiss
olunur. Onun qarşısında hələ də yaltaq Hemlin
Qarlend mədhiyyəçilik edir. Houellsi bütün
münasibətlərdə ötüb keçə biləcək bir yazıçı… 

Mən Minnesota ştatında yaşayarkən
Balzakı və Dikkensi oxuyaraq başa düşdüm ki,
Fransa və İngiltərənin sadə insanlarını
gördüyün kimi təsvir etmək olar, fəqət heç vaxt
ağlıma gəlməzdi ki, Minessota ştatının Sok-
Senter şəhərinin sakinləri haqqında belə bir
şey yazmaq mümkündür. Amma qorxuram,
cənab Qarlend bilsə ki, Amerikanı necə
görürəmsə, o cür təsvir etməyimə  kömək edib,
bundan özünü təhqir edilmiş saya.

Beləliklə, biz heç bir bədii normaya malik
olmasaq da, hər halda sağ qaldıq. Güclü, gənc
insanlar üçün, məncə, heç bir normanın
olmaması daha yaxşıdır. Çünki mənim doğma
və sevimli ölkəm haqqında pessismist notda
fikir söylədikdən sonra mən bu cənazə duasını
optimist notla yekunlaşdırmaq istəyirəm:
Mənim ürəyim Amerika ədəbiyyatının gələcəyi
ilə bağlı ümid və inamla doludur. Əminəm ki,
biz xoş niyyətli, sağlam düşüncəli və bomboz
əyalətçiliyin boğucu havasından çıxa biləcəyik.
Bizdə elə ehtiraslı və həqiqi mənada bədii
kitablar yazan gənc yazıçılar var ki, yaşıma
görə onların arasında olmadığıma təəssüf
edirəm.

Bizdə Ernest Heminquey adlı coşqun və
cavan yazıçı var… Sərt həyat məktəbini keçmiş,
özünə qarşı tələbkarlıq təlimi almış əsl yazıçı.
Onun üçün həyat doğma mühitdir; Tomas Vulf
var… Yaşı az olsa da, yeganə romanı olan «Geri
bax, mələk» bizim ədəbiyyatın ən yaxşı
nümunələrindən biridir; Tronton Uaylder var…
O bizim realist əsrimizdə köhnə, gözəl və hər
zaman romantik yuxular görür; Con Doss Pas-
sos var… Bebbitlərin xoş niyyətli və ayıq
ideallarına nifrət edən gözəl inqilabi
coşqunluğu ilə seçilir; Stiven Benet var… O
bizim yeknəsək Amerika ədəbiyyatına epik
poema janrını qaytarıb; Mayk Qold var… İst-
saydın yəhudi kvartallarının indiyə kimi
görünməmiş həyatını təsvir edib; Uilyam
Folkner var… Cənubu olduğu kimi təsvir
etməyi bacaran bir yazıçı. Bundan başqa, on-
larla şair və yazıçı var ki, onların böyük
əksəriyyəti Parisdə yaşayır və Ceyms Coysun

ənənəsinə aludə olublar, amma onlar nə qədər
ağılsızlıq etsələr də, ədəbli, ənənəvi və boz olan
şeylər artıq onlar üçün qəbuledilməzdir. Mən
onları salamlayıram. Sevinirəm ki, onların
Amerikaya – uca dağlar və sonsuz çöllər,
möhtəşəm şəhərlər və gələcəyə böyük inamlar
diyarına, Rusiya kimi orijinal və Çin kimi təzadlı
bir ölkəyə və onun böyüklüyünə layiq olan bir
ədəbiyyat vermək qərarları mənə yaxındır. 

Tərcümə edən: 
Nərgiz Cabbarlı

S.LUİSİN 
AFORİZMLƏRINDƏN SEÇMƏLƏR

– Adamlar yazıçı ilə görüşə ona görə can
atırlar ki, elə bilirlər, onu görmək əsərlərini
oxumaqdan maraqlı olacaq.

– İnsan ən çox onun yumor hissini və
bədbəxt olmaq haqqını şübhə altına alanda
inciyir.

– Bizim əsas bəlamız ondadır ki, hər
yerindən duran özünü “...əsas bəlamız ondadır
ki...” deyə fikir yürütməyə haqlı sayır.

– ABŞ-ın bütün prezidentləri və senatorları
öz imkanlarından yüksəyə qalxmağı bacarmış
adi əyalət vəkilləri və bankirləridir.

– Mübahisəni udmağın iki yolu var: Birin -
cisi odur ki, rəqibin ağlına gəlməyn axmaq və
mənasız fikirləri onun adına çıxır, sonra isə heç
bir etiraz və izahata qulaq asmadan bu
fikirlərin axmaq və mənasız olduğunu əzm -
karcasına sübut edirsən; İkinci yol isə odur ki,
doğrudan da, həqiqəti üzə çıxarmaq istəyirsən.
Bu yol çətin də olsa, birinci qədər əyləncəli deyil.

– Mən insanlardan heç nə gözləmirəm, ona
görə də gözləntilərimdə heç vaxt yanılmıram.

– İstibdad şəraitində etibarlı dost tapmaq
çətin məsələdir. Dostların dörddə biri “ağıllı
yol” seçərək düşmən tərəfə keçir, dörddə biri
adam arasında sizinlə görüşməyə qorxur,
dörddə birini isə öldürürlər. Yalnız dörddə biri
qalır ki, təkcə onlar adama yaşamaq üçün güc
verir.

– Allah mənə ona inanmamaq üçün güc
verir.

Hazırladı:
İlham ABBASOV 

№08 (591) avqust 2018 I 55



***

О gözəl may ayında
Hər yan gülə bələndi.
Mənim də ürəyimdə
Məhəbbət qönçələndi.

О gözəl may ayında
Quşlar nəğmə dеyəndə
Sеvdiyim о gözələ
Аçdım könlümü mən də.

***  

Aхan göz yaşlarımdan
Bitəcək təzə güllər.
Etdiyim ahu-vaylar
Bülbül хоruna dönər.

Məni sеvirsənsə, yar, 
Sənin оlsun bu güllər.
Pəncərən önündə qоy; 
Ötsün şеyda bülbüllər.

***  

О ağ zanbaq barmaqları 
Bir də öpə biləydim kaş.
Bağrıma basıb оnları,
Аğlayaydım yavaş-yavaş.

Gülüm, bənövşə gözlərin
Göz önümdən gеtmir bir an,
О masmavi tapmacalar
Can еvimi еdir viran.

***  

Əskik hərəkətini 
Gizləmədim, nеylədim? –
Çıхıb açıq dənizə
Balıqlara söylədim.

Qоrudum “saf” adını 
Mən quruda hər yanda.
Gönünə bələddirlər
Amma ki, оkеanda.

***  

Günəş şüasında qızıla çalan 
Ləpələr dinləsin qəlbim dеyəni.
Qardaşlar, öləndə məzara dеyil,
Dənizin dibinə sallayın məni.

Dənizə vurğunam, ləpələriylə
Gözümü, könlümü sərinləşdirib.
Аh, bu azalmayan ülvi məhəbbət 
Bizim еşqimizi dərinləşdirib.
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***  

Аldada bilməyib məni
Dоdağından qоpan sözlər.
Оla bilməz хеyirхahda 
Bеlə iri, qara gözlər.

Sеvirəm səni, gəl bоşla,
Gülüm, bu ağ yalanları.
Saf qəlbinlə məni охşa,
Bоş şеylərdir qalanları.

*** 

Ey gözəl balıqçı qız, 
Qayığı çək sahilə.
Gəl оturub səninlə
Söhbət еdək əl-ələ.

Başını sıх köksümə,
Çəkinmə məndən, еy yar;
Sən ki şıltaq dənizə
Eləyirsən еtibar.

Qəlbim də dəniz təki
Gah cоşar, gah dincələr,
Gizlər dərinliyində 
Ən qiymətli incilər.

***
Оnlar məni incitdilər, 
Bеzdirdilər bilə-bilə.
Bəziləri sеvgisiylə,
Bəziləri nifrətiylə.

Zəhər qatdılar suyuma,
Çörəyimə gülə-gülə.
Bəziləri sеvgisiylə,
Bəziləri nifrətiylə.

Аncaq məni ən çох üzən,
İncidən о yardır yenə.
Çünki оnun nə nifrəti,
Nə sеvgisi vardır mənə.

***  
Bu dünya sərsəmdir, bu dünya kоrdur,
Zövqsüz, qədrini sənin nə bilir!
Dеyir хasiyyətin, guya ki, zоrdur,
А gülüm, bu dünya özünə gülür!

Bu dünya sərsəmdir, bu dünya kоrdur,
Оnun dеdiyinə fikir vеrmə sən;
О hardan bilsin ki, nеcə оdludur,
Nеcə ləzzətlidir şipşirin busən?!

***  

Sanki dalğaların köpüklərindən 
Yaranmış vücudu sеvgili-yarın.
Dоymuram nur saçan gözəlliyindən,
Fəqət о, yarıdır indi əğyarın.

Ey könül, bu yоlu gəl vüqarla kеç,
Səbr еlə, güvən öz dəyanətinə.
Sən оnu bağışla, fikir vеrmə hеç
О şirin səfеhin хəyanətinə.

*** 

“Söylə, hanı sən sеvdiyin о gözəl?
Bir vaхt оnu vəsf еlədin nəşəli.
Оnda yandı ürəyində ilk əzəl
Məhəbbətin möcüzəli məşəli”.

О alоvdan qalmayıbdır bir nişan, 
Ürəyimsə nisgilli bir durnadır.
Bu kitabsa bir zamanlar alışan 
О sеvgimin külü оlan urnadır. 

***  

Mənə dоğrudanmı düşmən оlmusan,
Bеlə dəyişmisən bu qədər bəyəm?
Sənin mənə qarşı pis rəftarını
Аləmə car çəkib bildirəcəyəm.

Sizsə, еy naşükür, zalım dоdaqlar,
Haqsızlıq еtməyin, qеybəti kəsin!
Nеcə qarasına bəs dеyindiniz
Bir vaхt sizi öpüb-охşayan kəsin? 
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***  

Sеvgidən dəm vurdum, inandın sən də,
Qəlbini оvladım, ay üzü göyçək.
Düşdüm öz atdığım həmən kəməndə,
İndi zarafatım оlubdur gеrçək.

Sən haqlı оlaraq zarafatyana
Məni atıb gеtsən, bil, ləliyərəm.
Gəlməsən, uyaraq dəli şеytana,
Gеrçəkdən özümü güllələyərəm.

***  

Məclis qurulubdur sizdə bu aхşam,
Eviniz büsbütün nura bоyanıb.
İşıqlı pəncərən önündə sənin
Кölgəni görürəm, burdan bоylanıb.

Sənsə görməyirsən, qaranlıqda mən
Pəncərən altında durmuşam yalqız.
Eləsə bоylanıb çətin, çох çətin, 
Qəmli ürəyimi görəsən, ay qız.

Bu qəmli ürəyim səni çох sеvir,
Sеvir, о qоvrulur, sınır qüssədən.
Оnu qan aparır, о parçalanır,
Sən isə bunları görmürsən nədən?

Almancadan tərcümə etdi:   
Yusif SAVALAN



Bəri başdan deyək ki, başlıqların ana -
foralar şəklində təqdimi dünya ədəbiyyatında
nadir hadisələrdən hesab oluna bilər və bəlkə
də, dünya ədəbiyyatında belə bir forma heç
yoxdur da. Amma Adil Həsənoğlunun «Bir az
sevgi, bir az da…» (Bakı, 2018) şeirlər kitabının
mündəricat hissəsi məhz anaforalar şək -
lindədir: Bir az sevgi // Bir az nisgil // Bir az
xatirə // Bir az ovqat // Bir az poema // Bir az
tərcümə // Bir az hikmət.  Şair kitabının mün -
də ri ca tında «bir az» ifadəsini yeddi dəfə
təkrarlamaqla obrazlı danışmış, poetik siqləti
tam yeni bir formada ifadə etməyə çalışmışdır.
Bu yazıya mün dəricatdan başlamağım,
buradakı obraz lılıqdan bəhs etməyim təsadüfi
deyil. Çünki mündəricat alim, müəllim,
publisist, tərcüməçi deyil, məhz şair Adil
Həsənoğlu barədə dolğun təəssürat yaratmaq
gücündədir.

Adil Həsənoğlu kitabın «Bir az sevgi»
hissəsində belə deyir: «Min çiçəkdən toplanan
baldı sevginin dili». Bəli, sevginin dili baldır.
Həm də elə bir bal ki, çiçəklərin şirəsi ilə
arıların ağzındakı cövhərin sintezindən
yoğrulub. Əsl sevgi, ilahi sevgi də belədir. Şair
də məhz belə bir sevgiyə yüksək dəyər verir,
onun acısını da, kədərini də, «kal»lığını da,
«bəlasını» da şirindən şirin hesab edir:

Mürəkkəbi, adili,
«Qu» dilidir, «qa» dili.
«Bəla»lara Adili
Saldı sevginin dili.

A.Həsənoğlunun lirik «mən»i bəzən
əyallar, daha çox reallıqlar içərisindədir. Şair
köksünü yollara sərmiş aşiq obrazını tam
dolğun bir obraz kimi yaradıb. Onun lirik
«mən»i ulduzlar səmada sayrışan vaxt öz yarı
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“Bir az sevgi, Bir az da...”



ilə görüşür, çox keçmir ki, belə görüşlər
müşkülə çevrilir. Amma o, mətindir, dü -
şüncələr burulğanında çabalamır, dərd-qəm
içində qovrulmur, çünki rastlaşdığı baxışlar
onun gözləri önündə reallığa çevrilir:

Rastlaşdı baxışlar hər axşam, səhər,
«Salam» söyləyərək yanımdan keçdin.
Təsadüf baş verər axı nə qədər?
Qəlbimdən keçəni sən bilməmişdin. 

«Salam» söyləyərək yanımdan keçdin…»,
«Bir az sevgi» başlığı altında 26 şeir təqdim
olunub: «Unut məni», «Şəlalə», «Quzu kəsim»,
«Rəngli yuxular», «Ümid şöləsi», «Çətin adam»,
«Dərdini ver, özüm çəkim»… Bu şeirlərin hər
birində saf eşqin tərənnümü elə canlandırılıb
ki, şairin özünəməxsusluğu, fərdiliyi açıq-aydın
şəkildə müşahidə edilir. Burada təkcə onu qeyd
etmək kifayətdir ki, onun lirik «mən»i eşqə
təşnədir, bədəni yanır, için-için qovrulur, amma
yenə də o dərd verən deyil, dərd çəkəndir:

Dərd belini qoy əyməsin,
Dərdini ver, özüm çəkim.
Gözəl dərddir, göz dəyməsin,
Dərdini ver, özüm çəkim.

«Duman, salamat qal», «Zəngilan», «Sarı
gəlin», «20 Yanvar», «Yenə o dağ olaydı»,
«Başın sağ olsun, Türkiyə», «Koroğlu daşı»
kimi şeirlər kitabın «Bir az nisgil» bölməsində
təqdim olunur (burada 19 şeir verilib).
Şeirlərdə Şuşa, Ağdam, Zəngilan, Füzuli kimi
yurd yerlərimizin erməni işğalçılarının tapdağı
altında inildəməsi elə canlandırılıb ki, onların
heç birini həyəcansız oxumaq mümkün deyil:

Mərsiyə söyləyir nənəm Natəvan,
Şuşa şüşə kimi çilik-çilikdir.
Hələ ki, zəncirin buraxıb İvan,
Levonun evində qələbəlikdir.

Adil Həsənoğlu bir vaxtlar bütün türk
dünyasına Zəngilandan boylanırdı. Onun üçün
Zəngilanın dağı da, daşı da, suyu da, hətta adi
bir «danaqıran» çiçəyi də hər şeydən – bütün
varlıqlardan üstün idi. Bu yurdun işğalı Adili

sarsıtdı, əyilməz qəddini əydi, bükülməz belini
bükdü. Şair bu işğalın ağrısını, acısını
«Zəngilan» adlı şeirində ifadə etməklə, sanki
təsəlli tapmağa, özünü ovundurmağa çalışır:

Uyğur, türkmən çəkdi özün qırağa,
Hayımıza hay vermədi Təbriz, Marağa,
Ağarmış saçların gəlməz darağa,
Harda qaldı bu başdılar, Zəngilan?

Şeirin diqqət çəkən məqamlarından biri də
burada Zəngilanın coğrafi koordinatlarının,
toponimik mənzərəsinin obrazlı şəkildə
işıqlandırılmasıdır. Şeirdə Şıxlıcan, Qırxqız,
Bartaz, Xustup, Oxçuçay kimi toponimik
vahidlərin emosionallıq, ekspressivlik ya -
ratması qabarıq görünür. Bu, «yay//Oxçu çay»
kimi qafiyələnmələrdə də özünü aydın şəkildə
göstərir: «Vənni də qonaqsız qalacaq bu yay//
Dərd ilə axacaq Bəsit, Oxçu çay…»

«20 Yanvar» şeirində mübariz əhval-
ruhiyyə, yurd sevgisi, o taylı-bu taylı Azər bay -
canı hayqıraraq dünyaya tanıtma kimi
detallara diqqət yetirəndə şairin zəngin
dünyagörüşlü, geniş erudisiyalı bir intellekt
sahibi olduğu müşahidə edilir:

Millətimin
Həm o taylı, həm bu taylı,
Ərk nidalı, Xan saraylı,
«Mən də varam» hay-haraylı
Qazi səsi, şəhid səsi… 20 Yanvar.

Ümumtürk ədəbiyyatı üçün səciyyəvi olan
«dağlar» mövzusu A.Həsənoğlunun poezi ya -
sından da yan keçməyib. Onun yaratdığı
«Dağlar» şeiri mənəvi qidasını bayatıları -
mızdan, «Koroğlu»dan və daha çox da «Kitabi-
Dədə Qorqud» eposundan alıb, sanki onların
yeni formada təzahürüdür. Ən maraqlısı isə
budur ki, şairin “Dağlar” şeirində dağ kultu,
daha doğrusu, kultlaşdırılmış dağ obrazı
birbaşa görünür:

Tanrı dayaq dura bizə,
Gecələr dönə gündüzə.
Vətən adlı dərdimizə
Səni dərman yazaq, dağlar.
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«Bir az xatirə» bölməsində cəmi 10 şeir
verilib: «Tamada yüz faiz sən olacaqsan»,
«Zəlimxan Yaquba», «Həcər bacım», «Aşıq
Məhərrəmə»… Bu şeirlərin hər birində
xatirələrə çevrilmiş hadisələr poetik lövhələr
şəklində canlandırılır. Xalq şairi Zəlimxan
Yaquba həsr etdiyi şeirin isə təkcə milli ruhu
yox, həm də ictimai-siyasi qayəsi bütün
parametrlərinə görə dolğundur:

Təbriz ağı deyir Xəzərin üstə,
Özün buralarda, nəzərin üstə,
«Ruhani» çalınır məzarın üstə,
Yaranır yeni bir kədərli dastan,
Allah sənə rəhmət etsin, Zəlimxan!

«Şeir yazmaq istəmirəm», «Çağır gəlsin
dən, Koroğlu», «Tanrım, sən de», «Alın yazısı»,
«Ana», «Yağış» və s. kimi şeirlər kitabın «Bir az
ovqat» bölməsində təqdim edilir (bu bölmədə
39 şeir verilib). Heç şübhəsiz ki, bu şeirlərin
hər biri təsirlidir, hər birində bir ovqat yaşanır
və hər biri barədə də kifayət qədər söz demək
mümkündür (yəqin ki, tənqidçilər bu şeirlər
barədə öz sözlərini deyəcəklər). Açığını deyim
ki, bu silsilədən olan şeirlər sırasında diq qə -
timi daha çox «Təbrizli anama» şeiri cəlb etdi.
Cəmi 2 bənddən ibarət bu şeirin nəinki hər
misrası, hətta hər sözü, səsi belə obrazlılığa
xidmət edir. Ən əsası isə şair burada öz lirik
«mən»ini qəflət yuxusundan oyanmağa,
mübarizəyə səsləyir:

Ağlama, ay anam, ümidi üzmə,
Körpənə alovlu dilindən danış.
Xiyabani, Səttarxandan söhbət aç,
Zalıma baş əyməz elindən danış.

A.Həsənoğlunun şeirlər kitabının «Bir az
poema…» hissəsində «Daşlaşmış haray» poe -
ması verilib. Burada «Bir az sevgi, bir az da…»
kitabının redaktoru, həm də «Ön söz»ünün
müəllifi tənqidçi İlham Abbasovun bir fikrini
xatırladım: «İtirilmiş yurd yerlərimizin
yanğısını əks etdirmək üçün Adil Həsənoğlu
orijinal bir ifadə forması tapıb. Düşmən
tapdağında qalan bölgələrimizin hərəsini bir
qiymətli daşın adı ilə rəmzləşdirən müəllif

səkkiz daşın (səkkiz bölgənin – Şuşa, Laçın,
Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı,
Zəngilan) rəmzi sakral mənasını rəqəmlərin və
qiymətli daşların timsalı ilə bağlı poetik
yaddaşımızda hifz edib ənənəvi simvolik
təsəvvürlərlə əlaqələndirərək onlara maraqlı
bədii məzmun verə bilib. Poemanın bədii
məziyyətləri təkcə bir əsərin uğuru kimi yox,
ümumən şairin yaradıcılıq imkanlarının ge -
nişliyindən soraq verən bir amil kimi
qiymətləndirilməlidir». İlham Abbasov haqlı -
dır. Belə ki, A.Həsənoğlu, sözün həqiqi mə -
nasında, yaradıcılıq imkanları geniş olan, adi
bir sözə bədiilik donu geyindirən, daha
doğrusu, onun assosiativliyi ilə olduqca zəngin
poetik lövhələr yaradan şairlərimizdəndir.
Açığını deyək ki, poemanın süjeti, şaxələn -
mələr, bir-birindən fərqli obrazlar sistemi
elədir ki, onların təhlil süzgəcindən keçirilməsi
kiçik bir məqalə çərçivəsində öz həllini tapa
bilmir, daha dəqiqi, belə əsərlər məhz mono -
qrafik tədqiqatlar kontekstində dəyərləndirilir.
Bu mənada burada bəzi detallara münasibət
bildirməklə kifayətlənmək olar:

– lirik «mən»in naləsi ilə daşların naləsi
sintez şəklindədir, amma bu da var ki, bir sıra
məqamlarda lirik «mən»in naləsi daşların
naləsindən daha yüksəkdə durur;

– poemadakı 8 bölgənin (Şuşa, Laçın,
Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı,
Zəngilan) 8 qiymətli daş (almaz, Süleyman
daşı, mirvari, zümrüd, sapfir, firuzə, rubin,
topaz) kontekstində təqdimi təkcə ümumtürk
deyil, həm də dünya ədəbiyyatında maraqlı
hadisələrdəndir. Yeri gəlmişkən, burada Ni -
zami Gəncəvinin «Yeddi gözəl» poemasının
təsiri də özünü göstərir;

– poemada 8 bölgənin toponimik mən -
zərəsinin son dərəcə şirin bir dillə can lan -
dırılması qabarıq şəkildə görünür;

– 8 bölgənin görkəmli şəxsiyyətlərinin,
nurlu simalarının obrazları yaradılıb. Məsələn,
Natəvan, Molla Pənah Vaqif, Bülbül Şuşa; Xos -
rov bəy Sultanov, Sarı Aşıq, Məhəbbət Kazım
Laçın; Aşıq Şəmşir Kəlbəcər; Arif Baba yev,
Qədir Rüstəmov, Xudu Məmmədov Ağdam;
Tofiq Hacı, Kamil Vəli, Ramil Səfərov Cəbrayıl;
Bəhram Nəsib, Əfsər Füzuli; Nəbi, Süleyman
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kişi, Eldar Baxış, Ramiz Rövşən Qubadlı;
Məhəmməd Əsəd Zəngilan. Mübaliğəsiz deyi -
rik ki, bunların hər biri poemada obrazlı şəkil -
də canlandırılıb. Bu da, heç şübhəsiz ki,
poe ma dakı poetik semantikanı qüvvətlən dir -
məyə xidmət edir;

– bir sıra hallarda ayrı-ayrı hadisələrin
təsvirində bayatılarımıza müraciət olunub ki,
bu da poemanın poetik siqlətini gücləndirir;

– poemanın adındakı ilk səs «d» cingiltili
samitidir («Daşlaşmış haray»). Müqayisə və
qarşılaşdırmalar onu deməyə əsas verir ki, «d»
samitinin assosiativliyi ilə yaradılmış al -
literasiyalar poemadan qırmızı xətt kimi keçir,
sanki narahat şair hər bir hadisəni məhz «d»
alliterasiyası kontekstində canlandırmağa ça -
lışıb: daş, danış, duy, düş, din, dumduru, dua,
divar, doxsan, Dəlidağ, düşmən, dünya… «Daş -
ları duy, daşı dinlə» misrasındakı «d»–nin
alliterasiyası isə bütün parametrlərinə görə
zəngindir…

– poemanın «Epiloq» hissəsində xüsusi
olaraq vurğulanır ki, Qarabağın işğalına özbək
də, türkmən də, qazax da, qırğız da, uyğur da –
bir sözlə, bütün türk xalqları, türk dünyası
susub. Kərkükü, Dərbəndi demirik, hətta
Təbriz kimi coşqun bir türk şəhəri də susub.
Şair bu susqunluqla heç cür barışa bilmir və
poemanı qələbə ruhlu misralarla tamamlayır:

Əmr ver ki, bizlər nədi,
Dağ oyansın, daş oyansın.
Səkkiz guşə bayrağımız
Qarabağda dalğalansın!

«Bir az tərcümə» hissəsində belorus
şairəsi Tatyana Siveçin «Bakı»  poemasının
tərcüməsi təqdim olunur. Poema və rəq -
ləndikcə Adil Həsənoğlunun bir tərcüməçi kimi
peşəkarlığı göz önündə canlanır, hətta bəzən
elə təsəvvür yaranır ki, bu, tərcümə deyil, elə
şairin özünün yaratdığı bir poemadır. Fikri
təsdiq üçün bir neçə misraya nəzər salaq:

Söz – qar üzərində,
Söz – pas üzərində,
Söz – xəz üzərində,
Yuxulu körfəz üzərində…

Bu misralardakı ritm və intonasiya, al -
literativ qafiyələnmələr, «üzərində» sözünün
iştirakı ilə yaradılmış epifora, «z» samitinin
alliterasiyası və digər detallar da yuxarıda de -
diklərimizi müxtəlif bucaqlardan ar qu ment -
ləşdirir.

A.Həsənoğlunun kitabında «Bir az hik -
mət…» bölməsini görəndə təəccüblən mə dim:
birincisi, ona görə ki, şair adi söh bət lərində
belə aforistik ifadələrdən, hikmətli sözlərdən
gen-bol istifadə edir; ikincisi, «Bir az hikmət»
bölməsi A.Həsənoğlunun alimliyi və şairliyinin
deyil, məhz müəllimliyinin göstəri cisi, atributu
kimi çıxış edir. Çünki O.Bismark, Z.Freyd,
A.Eynşteyn, Q.Markes, Konfutsi, L.Tolstoy kimi
korifeylərə istinadən verilmiş hikmətli sözlərin
hər biri tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir, hər biri
insanın mənəviyyatına, ruhuna mənəvi qida
verir. Burada onlardan yalnız birini eynilə



təqdim etməklə kifayətlənirik: «Sənə ən yaxın
adam – sənin keçmişini bilən, gələcəyinə
inanan və bu gününü olduğu kimi qəbul
edəndir» (F.Nitşe).

Professor Məhərrəm Hüseynovun Adil
Həsənoğluya həsr etdiyi 5 bənddən ibarət
poetik hədiyyəsinin, eyni zamanda filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru Mehman Qaraxanoğlunun
«Altmışdan o yana» məqaləsinin kitabın son
hissəsində verilməsi də təbii qarşılanır.

A.Həsənoğlunun «Bir az sevgi, bir az da…»
şeirlər kitabı linqvistik tənqid kontekstində də
zəngin görünür. Burada bəzi detallara
münasibət bildirmək zərurəti yaranır:

– obrazlılığın qüvvətləndirilməsində ədəbi
tələffüzün transkripsiyasına rast gəlinir: insaflı
imiş insaflıymış. «Allah səndən insaflıymış»;
orada orda. «Orda yatır tariximiz»; dır4dı4.
«Daş var, dünya yaşındadı…»;

– poetik semantikanın anastrofalar (söz -
lərin əks sıra ilə düzümü) kontekstində güc -
lən dirilməsi şairin psixoloji məqamlara həs -
 saslıqla yanaşdığını təsdiqləyir: «Səsin rəngin,
rəngin səsin»..;

– bir sıra assonansların toponimik va hid -
lər kontekstində yaradılması olduqca təbii
qarşılanır; «a»nın assonansı «Ağcakənd, Ağ -
daban, Ağdaş, Ağcalı»; «Ağalının, Ağoyuqun,
Ağbəndin»..;

– alliterasiyaların intensivliyi qabarıq
şəkildə görünür: «s»-nin alliterasiyası. «Sağlıq
söyləyəcək Süleyman kişi»..;

– alliterasiya və anaforaların sintezi,
şeirlərdəki ahəngdarlıq və melodiyalılığı güc -
ləndirməsi açıq-aydın şəkildə özünü göstərir:

«Daş var, dənizin dibində// Daş var, dağın
başındadı // Daş var, hələ doğulmayıb…»; //
Daş var, dünya yaşındadı”

– şairin yaratdığı çoxsaylı zəngin
qafiyələrin hər biri poetik siqlətlidir: yar-bar-
dar. «Özün bütöv yar ağacı//Sinən üstə bar
ağacı//baxışların dar ağacı…»; sar-bar-qar.
«Ovçun olub sar istəsəm// Bir oğurluq bar
istəsəm//Qışda səndən qar istəsəm…»;

– poetik semantikanın epiforalarla
qüvvətləndirilməsi kitabın, demək olar ki, hər
səhifəsində müşahidə edilir: «Dağlara dar
gəlir, dar gəlir…»;

– sapand, ərən, ün və s. kimi arxaizmlərə
yeni nəfəs verilib, məhz onların iştirakı ilə
obrazlılıq qüvvətləndirilib: «Sapandında
ərənlərin, ordu olub, ordu daşlar…»;

– epitet və metaforalar kimi çoxsaylı
məcazlar şairin poetik dilinin zənginliyini
işarələndirir: «qaynar baxışlar» (Qaynar
baxışların bulaq deyilmi?), lal daş, lal sükut
(Lal daşın, lal sükutun da //Dilin bilən anası
var)… Lalələrdən don biçəcək əyninə..;
«Dağınıq saçların darayır günəş…»;

– Azərbaycan dilinin frazeoloji vahidlər
sistemindəki zənginlik şairin yaratdığı bənd -
lərin hər birində özünü göstərir: «Sazından
qan sızır Aşıq Şəmkirin»; «İçimdə salamı
kəsmək qorxusu…»

Adil Həsənoğlunun «Bir az sevgi, bir az
da…» şeirlər kitabı poeziyamız üçün ən gözəl
töhfədir. Bu kiçik yazını ulu kitabımız «Dədə
Qorqud»dakı deyimlə tamamlayırıq: Adil bəy,
«Çaparkən ağ-boz atın büdrəməsin!»



ГЯБИРЛЯ  ЧИЧЯК  АРАСЫ

Бир мяктуб-цряк йолладым,
гайыдыб бир чичяк эялди.
Ял атдым эцмцш гылынcа,
ялимя аь лячяк эялди.

Бу дцнйада мяним юмрцм
гылынcла лячяк арасы.
Ня  эязирсян, дяли кюнлцм,
гябирля чичяк арасы?

Эюр  няляря кюнцл  вердим,
бу дцнйада йалан,  эерчяк.
Гар алтында йалын  айаг,
гар цстцндя ганлы чичяк...

БЯЙАЗ  МЯЛЯЙИН  ЭЕCЯ ДУАСЫ

Билмирям синямдя црякди, няди,
кюксцмдя дюйцнян чичякди, няди,
эеcяляр йухума щарам гатырам,
эеcяляр рущума бир бящаняди.

Бящаня эязирям бяхтя, талейя,
дуа еляйирям бяйаз мяляйя,
бир дя эедиб эялсям фани дцнйайа,
бир дя сирр ачмарам чярхи-фяляйя.

Йеня бу дцнйадан чыхыб эедярям,
кюксцмц овcумда сыхыб эедярям.
Ахар сулар дуруланда бир сящяр
мян ахар суларла ахыб эедярям.

Мян ахыб эедярям, улдузлар галар,
тянщалар, гярибляр, йалгызлар галар.
Онсуз да гядрими билян дейилсян –
дяли кюнлцм йеня дя сызлар галар.

ДОСТ  ЦРЯЙИ

Ряшад Мяciдя

Кюнцл будаьына гонмуш
бир гарангуш тябяссцмц.
О эцл будагда ил бойу
бямбяйаз чичяк мювсцмц.

Гайалардан дамла-дамла
сызан бцллур су ишыьы.
Бир йаз йаьышындан сонра
бир севдалы эюй гуршаьы.

Йаз эеcяси даь башында,
гызыл рянэли  aйын сещри.
Ай-улдузлу эюй  цзцнцн
щяля йазылмамыш  шеири.

Улдузлардан‐улдузлара
учан аь  ганадлы мяляк.
Цряйимин башындаcа–
щяр  ан  эцвяндийим цряк.
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КЯПЯНЯК  ГАНАДЛАРЫ

Рамиз Рювшяня

Бу дцнйаны баьышладым
балаларын эюз йашына.
Бир кяпяняк учуб гонду,
Ана, цряйим башына.

Эюй  цзцня  бир сюз дедим,
кяпяняйим учду,  учду…
Йердя  чичякляри гойуб
улдузлара кюнцл ачды.

Илащи, рящм еля мяня,
кюксцмдя  сюзцм ганады.
Бир  кяпяняк ганадыды
эерчяк шаирин ганады.

О кяпяняк ганадыйла
учуруг биз Эюй цзцня.
Бу дцнйа йалан дцнйады, –
йаланы бу, бяс дцзц ня?..

BİR  OVUC

Dodaqlarımda iki-üç şeirlik pıçıltı,
barmaqlarımın arasından süzülən sözlər.

Hərfləri tütün kimi sarıyıram vərəqə...
Xəbərim var ki, ayağımın altında yer
yarpaqlayır,
yarpaqların üstündə kölgəm gedir.

Udqunduğum günlər dolaşır boğazımda...
qəhərdi, bilirəm.
Hər şeir qəhərdi,
hər qəhər bir nəmli baxış.

Üzümü dəyişdirmək istəyirəm
bir ovuc suda...
Bir ovuc suda axır ulduzlar.

Hər şey ulduz kimi ölür,
ulduzlar şeir kimi.

Ölü şeirlər yazıram bir ovuc suda...
bir ovuc adamlar qalıb oxumağa.

Ovcumu yumuram bərk-bərk,
adamları qoymuram getməyə.

UNUTMA

Sən getmədən əllərin çıxıb gedirsə,
ayaqların sənsiz yüyürürsə dərdlərin
üstünə,
ürəyin hardasa itirsə
və bir hekayədə adın bumbuz keçirsə...

Daha bu yaşamaq deyil,
ömür-gün deyil,
sabahlara oyanmaq deyil,
sabahlara ölməkdi...
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Hər sabah belə ölürsənmi günəş doğanda?
Ya günəşin doğduğunu heç gördünmü,
yoxsa mənim kimi kimsəsizliyin
bir küncündə oturmusan öz qaranlığında?

Sən getmədən bir sevda gedirsə səndən,
yüz bahar da gələ gözəlləşə bilmirsən.
Amma bir baharla gözəlləşərdin,
bunu heç unutma.

GEDİRƏM 

Mən çoxdandı yol əhliyəm,
yolumu salıb gedirəm.
Havaların havasında 
havamı çalıb gedirəm.

O dağların, oylaqların,
dərələrin, çaylaqların,
gözü durna bulaqların
gözündə qalıb gedirəm.

Can piyada, könül atlı,
illər uçur yel qanadlı,
bu dünyadan Elçin adlı
yükümü alıb gedirəm.

KİM DÜNYANI SEVDİSƏ...

Başqa bir yol da yoxdu,
durub çıxıb gedəsən.
Gözünü yaşamaqdan
çəkib, yığıb gedəsən.

Nə başqa bir yer də var,
başqa saatlarıyla.
Hanı başqa adamlar
başqa həyatlarıyla? 

Başqa bir yer axtardım,
bu yer məni açmadı.
Bu yol mənə yatmadı,
bu yol məndən qaçmadı.

Keçmişdə qalır hamı,
keçmiş necə evdisə.
Ölüm gəlib apardı,
kim dünyanı sevdisə.

DÖNÜŞSÜZLÜK

Səhər yelləri günəşdən küsəcək,
gülüşlər dodaqlarından,
ağaclar yarpaqlarından.

Səsin əks-səda verib uçurumdan yıxılacaq,
yuvalar boşalacaq,
quşlar yuvaya həsrət qalacaq.

İntihar edən arzular gözlərindən asılacaq...
O gəlməyəcək.

Necə ki, yağışlar yağış kimi buluda
qayıtmır,
necə ki, göz yaşları gözlərinə qayıtmır.

Hər şey belədi indi...
gedirlər, qayıtmırlar.
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ÖLÜM PƏNCƏSİ

Sahib kişi öləndə gözləri açıq öldü. Hələ öz
evinə, balalarına baxmaqdan doymamışdı.
Yetmişi haqlasa da, deyirdin, əlbət, on beş yaşı
var. Heç kim deyə bilməzdi ki, Sahib kişi mənə
gözün üstə qaşın var deyib. Ancaq ömrünün
sonlarında bütün qohumlardan, dost-tanışdan
küsüb evdə oturmuşdu. Tez-tez qardaş la -
rından gileylənirdi.

İki oğul atasıydı Sahib kişi. Böyük
vəzifələrdə işləmişdi. Bir oğlunu evləndirmiş,
ev də alıb köçürtmüşdü. Ölməsəydi, ikincini də
evləndirəcəkdi. Amma ölüm ona imkan
vermədi. 

Sahib kişi can verəndə özündən kiçik
qardaşının əlindən yapışmışdı. Dili
tutulmasaydı, deyərdi ki, ay qardaş, yadındadır,
uşaq olanda tez-tez yıxılırdın, qaçıb əlindən
tutub qaldırırdım səni. İndi borcumu qaytar,
yapış əlimdən, qaldır məni bu ölüm
yatağından. Ölümün pəncəsindən qopar məni,
qardaş. 

Canını tapşırandan sonra Sahib kişinin
gözlərini basıb, çənəsini bağladılar. Elə
möhkəm sıxdılar ki, sanki heç kim istəmirdi,
Sahib kişi ağzını açıb kəlmə kəssin. 

Sahib kişinin bacıları ağılar deyir, dizlərinə,
başlarına çırpır, saçlarını yolub yelə verirdilər.
Elə ağlayırdılar ki, bəlkə də, Sahib kişi
ölməyinə peşman olmuşdu. Bu qədər əziz
olduğunu bilsəydi, ölməzdi.

Sahib kişini sonuncu dəfə özündən kiçik
qardaşları, bacıları çimizdirdi. Ona göz
yaşlarıyla qüsul verdilər. Kəfənləyib
duxuladılar. Ağappaq kəfəni ona elə yaraşırdı
ki, elə bil Sahib kişi bəy kostyumundaydı.

Ürəyi yuxa adam idi Sahib kişi. İstəməzdi
ki, kiminsə ayağına daş dəysin. Onun
böyüklüyü arvadının deyingənliyinə düz əlli il
dözməsindəydi. Küsüb-incidiyi bütün qohum-
qardaş elə arvadının dığ-dığına görə onun
evinə ayaq basmırdı. 

Sahib kişinin ölüm yatağının başında
arvadı dayanmışdı. Gözünün müzüyünü tökə-
tökə deyinirdi. O qədər deyingən idi ki, Sahib
kişi öləndən sonra az qalırdı durub onu
döysün. 

Arvadı tərəfdən Sahib kişinin yasına heç
kim gəlmədi. Onu gileyləndiyi qardaş-bacısı
son mənzilə yola saldı. Cənazə həyətdən
çıxanda adama elə gəlirdi ki, Sahib kişi bu saat
tabutdan başını qaldırıb son dəfə öz evinə,
balalarına baxacaq. 

Yaşamaqdan doymamışdı Sahib kişi.
Qardaş-bacısıyla doyunca dərdləşməmişdi.
Bəlkə də, öz doğmalarını görmək, onların
qayğısını, sevgisini hiss etmək üçün öldü. 

XALƏDDİN

Xaləddin universitetdə dərs deyirdi. Uca
boyu, enli kürəyi, qalın qaşları, dolu sifəti
varıydı. Heç kəs deyə bilməzdi ki, Xaləddin
müəllim mənə pislik eləyib. Hamı onu sevirdi.
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Universitetin bufetinə girəndə az qalırdı
tələbələr boynuna atılsın.

Elə də imkanı yoxuydu Xaləddin müəllimin.
Aldığı quru maaşla birtəhər keçinirdi. Ailəsi
haqqında heç kəsə danışmamışdı. Amma hamı
bilirdi ki, evlidir, bir oğlu da var. 

Çox vaxt günorta yeməyini gedib
yataqxanada qalan tələbələriylə yeyirdi. Çünki
hardasa yeməyə pulu yoxuydu, evi də çox
uzaqdaydı. Elə vaxt olurdu ki, Xaləddin
müəllim evə qayıdanda tələbələrinin birindən
yol pulu alırdı. 

Universitetdə rüşvət almayan tək adam
Xaləddin müəllim idi. Auditoriyada əsl
müəllim, koridorda və küçədə əsl dost kimi
özünü aparırdı. Maaş alan kimi qızlı-oğlanlı
bütün tələbələrinə çay alırdı. 

Üç aylıq tətildən sonra hamı dərsə
gəlmişdi. Xaləddin müəllimin qaş-qabağı yer
süpürürdü. Elə bil həminki adam deyildi.
Hamıdan uzaq qaçır, heç kəslə kəlmə kəsmirdi. 

Bütün tələbələr narahat idi. Dəfələrlə
Xaləddin müəllimə yaxınlaşıb söhbət etmək,
soyuqluğunun səbəbini soruşmaq istəsələr də,
alınmamışdı. Xaləddin müəllim heç kəsi
yaxınına buraxmırdı. Hər gün gəlib dərsini
deyir, zəngin səsini eşidər-eşitməz yoxa çıxırdı. 

Bir gün universitetin dayanacağında beş-
altı tələbə Xaləddin müəllimi bahalı bir
maşından düşən gördü. Eləcə susub baxdılar.
Xaləddin müəllim dərsə tələsirdi. Onların
yanından su kimi axıb getdi. Heç salam da
vermədi. Elə bil beş ay öncə avtobus pulunu o
tələbələrdən almamışdı. 

Qış aylarıydı. Elə birinci dərsdə fakültəyə
hay düşdü ki, Xaləddin müəllim ölüb. Tələbələr
universiteti dağıdırdılar. Hamı çaxnaşmaya
düşmüşdü. Müəllimli-tələbəli hər kəs yığışıb
yasa getdi. 

Xaləddin müəllimgilin həyətinə iynə
atsaydın, yerə düşməzdi. Xəbəri eşidən özünü
yetirirdi. Arvadı üzünü cırıq-cırıq eləmişdi.
Tez-tez ürəyi gedir, üzünə su vurub oyadırdılar,
təzədən qışqırıb ağlamağa başlayırdı. 

Xaləddin müəllimin körpə oğlu hələ nə
olduğunu bilmir, həyətdən xırda daşlar
götürüb göyə atırdı. 

Tələbələr yas yerində bildilər ki, Xaləddin
müəllim ağır xəstəymiş. Həkimlər altı ay öncə
öləcəyini deyiblər. O isə öləndə dostlarına acı
yaşatmamaq üçün hər kəsdən uzaq durub.
İstəyirmiş ki, ondan hamının zəhləsi getsin.
Sonra ölüm xəbərini eşitsinlər. 

Heç bir tələbə bilmədi ki, Xaləddin müəllim
öz böyrəyini kürəyindən bir neçə güllə yarası
almış zabitə hədiyyə edib, onu ölümdən
qurtarıb. Altındakı bahalı maşınsa həmin
zabitin imkanlı qohumunun hədiyyəsiymiş. 

TƏHMƏZ

Təhməzin atası da ağır seyid olmuşdu. Axar
çaya dur deyəndə dururmuş. Hər il var-
dövlətinin tən yarısını camaata paylayıb
dincəlirmiş. Deyilənə görə, onun cəddini
çağırıb uçan adamlar da olub. 

Atasından fərqli olaraq Təhməz camaata
heç nə paylamır, cəddinə qısılıb dövlətini
çoxaldırdı. Əlacı olsaydı, camaatın əlindəkini
də alardı. Kəndin yarısını qamarlayıb zəbt
eləmişdi. Onun olmayan torpaqda bir
sünbülün bitməsinə razı deyildi. İstəyirdi ki,
ancaq onun taxılı yaxşı bar versin. Çünki qışda
dədəsinin cəddini də üstünə qoyub camaata
buğda satırdı.

Təhməz bütün kəndi özünə borclu hesab
edirdi. Ona elə gəlirdi ki, atasının cəddi
olmasaydı, kənd çoxdan batardı. 

Adamlar bezməyə başlamışdı. Heç kim
Təhməzə nəzir boyun almırdı. Artıq atasının
cəddinin də karı qalmamışdı. 

Təhməz kəndə qan uddururdu. Camaatın
canını nəzir formasında almaq istəyir, heç kəsə
rəhm eləmirdi. Onun cöngələrindən kəlini alan
inəklərin sahibindən buzov boyda haqq tələb
edirdi. Kimsə Təhməzin qabağında cıqqırını da
çıxara bilməzdi. Yoxsa həmin gün kəndə bir
vilis polis gəlib tökülüşərdi. 

Həyətinə qonşunun toyuğu keçəndə
sevinirdi Təhməz. Həftədə bir dəfə şikayətə
getməsəydi, ürəyi partlayardı. Onun torpağına
ayaq basan çöl göyərçinlərinə belə nəfəs
aldırmırdı. Az qalırdı onları da polisə versin. 
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Hər gün var-dövlətini çoxaldan Təhməzin
gözü doymurdu ki doymurdu. İmkanı olsaydı,
dərədən axan suya, yağan yağışa, qara, havaya
görə camaatdan pul alardı. Sürüylə mal-
heyvanı, anbar-anbar buğdası, hektarlarla
torpağı ona azlıq edirdi. Onun var-dövlətiylə
kəndi yüz il dolandırmaq olardı. 

Təhməzə elə gəlirdi ki, heç vaxt ölməyəcək.
Dünya durduqca o da duracaq. Arvadına
verdiyi zülm, oğlanlarına, qızlarına çəkdir -
dikləri Təhməzin vecinə də deyildi. Dünyadan
beşəlli yapışmışdı.

Təhməz öləndə it kimi öldü, ağlayanı da
olmadı. Onun əlindən bütün kəndin canı
dincəldi. Hər kəs sevinirdi. Çöl göyərçinləri
dəstə-dəstə gəlib evinin üstünə qonub
uçurdular. Elə bil onlar da sevinirdi Təhməzin
ölümünə.

MƏHƏMMƏD MÜƏLLİM 

Məhəmməd müəllim dərs deyəndə rəqəm -
ləri barmaqlarıyla danışdırırdı. Bütün ri -
yaziyyatı onca barmağına sığışdıra bilmişdi.
Adama elə gəlirdi ki, onun hər əlində min
barmağı var.

Əlifbada elə bir hərf yoxdur ki, Məhəmməd
müəllimi xatırlatmasın. Elə bil bütün hərflərin
üzərinə onun adı yazılıb.

Dərsə nə qədər tez getsəydin, görərdin ki,
Məhəmməd müəllim məktəbin qabağındadır.
Sanki məktəbdə yaşayırdı. Onu məktəbsiz
təsəvvür etmək mümkün deyildi.

Şagirdləri universitet bitirib kəndə müəllim
qayıtdıqca Məhəmməd müəllimin saçları
ağarırdı. Hər ağarmış telində bir ziyalı giz -
lənmişdi.

Elə bir şagird yoxuydu ki, Məhəmməd
müəllimi sevməsin, elə o da bütün şagirdlərini
sevir, əzizləyir, qayğısına qalırdı. Amma hiss
etmək olurdu ki, ən çox Səidlə maraqlanır.

Səid həftədə bir dəfə dərsə gəlirdi, qalan
günlər nobatda olurdu. Atası yataq xəstəsiydi
deyə, ailənin məsuliyyəti onun boynundaydı.
Məhəmməd müəllim, bəlkə də, Səidi ona görə
daha çox sevirdi ki, on yaşlı uşaq həm ailəni

dolandırır, həm də həftəlik ev tapşırıqlarına
hazır dərsə gəlirdi.

Bir gün kəndə xəbər düşdü ki, Məhəmməd
müəllimi məktəbdən çıxarıblar. Kənd camaatı
bir-birinə dəymişdi. Heç kim məktəbi
Məhəmməd müəllimsiz  təsəvvür edə bilmirdi.

Məhəmməd müəllim evində oturub
susurdu.

Kənd ağsaqqallarından neçə nəfər direk -
tora xahişə getdisə, faydası olmadı. Əmr
yuxarıdanmış, yaşlı və təcrübəli müəllimlər
təqaüdə çıxmalıymış.

Qırx ildən çox dərs demiş Məhəmməd
müəllim evində çox otura bilmədi. Hər gün
məktəbin həyətinə gəlib özünü siqaret
tüstüsündə boğmağa çalışırdı. Nədənsə müəl -
limlər ona üz vermirdilər, heç kəs onunla
söhbət etmirdi. Dünən dərs dediyi şagirdlər
belə sözünə baxmırdılar.

Məhəmməd müəllim məktəbdən yetim
qalmışdı. Bəzən kimsəsiz uşaqlar kimi ye -
timliyinə susur, bəzən dərs demək üçün adam
axtarırdı. Neçə dəfə məktəbdən qayıdan uşaq -
lara yolun ortasında dərs demək istəmişdi,
amma onu dinləməmişdilər.

Məhəmməd müəllim tənhalığın ən pis
yerindəydi. Çoxdan idi ki, həyat yoldaşını
itirmişdi, övladdan da payı yoxuydu.

... Bir neçə ay sonra Məhəmməd müəllim
həmişəkindən daha xoşbəxt görünürdü. Hər
sabah yuxudan oyanıb əl-üzünü yuyur,
yeməyini yeyəndən sonra paltarını geyinir,
qalstukunu da bağlayıb harasa tələsirdi. Onun
hara getdiyini kimsə bilmirdi.

Nobatda kəndin mal-qarasını otaran bir
uşağa – Səidə – ona ehtiyacı olan şagirdinə
həsr etdi qalan ömrünü. Bütün bildiklərini
öyrətdi ona. Təqaüdünün, demək olar,
hamısını Səidin kitablarına verir, o, gözünü
kitabdan ayırmasın deyə, mal-qaraya da özü
nəzarət edirdi.

...İllər sonra kənd qəbiristanlığının qa -
pısında hündür bir cip dayandı. İçindən düşən
qara paltolu, qara eynəkli, ucaboy adam
qəbiristanlığın ən gözəl, ən yaraşıqlı məzarına
tərəf addımlamağa başladı. Adamın ağırlığı
ayaq səslərindən hiss olunurdu.
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NİCAT

Evlənməyə qız tapmırdı Nicat. Kənddə-
kəsəkdə nə qədər qız varıydısa, hamısıyla
özünü sınamışdı. Alınmırdı ki, alınmırdı. 

Atası Nicata rayonun mərkəzində altı otaqlı
ikimərtəbə ev tikdirmiş, altına maşın alıb
qoymuşdu. İşıq idarəsində işlədiyinə görə ona
işıqçı Nicat deyirdilər. Sərhədə qədər bütün
kəndləri əlinin içi kimi tanıyırdı. Hər gün o
kəndləri bir-bir gəzir, işığına nəzarət edirdi.  

İşığına baxdığı bütün yerlərin adamlarını
təvəllüdünə qədər tanıyırdı Nicat. Təkcə
gələcək həyat yoldaşını tanıya bilmirdi. 

Qız qalmamışdı Nicata göstərilməsin.
Hərəyə bir mız qoyurdu: filan qızın əmisi oğlu
uşaqlıqda yumurta oğurlayıb, filan qızın atası
işıq pulunu gec ödəyir, filan qız bulağa tez-tez
gedir və s.

Nicatı kim görürdüsə, bu sualı verirdi: qız
tapdın? Camaat bezmişdi bu sualı verməkdən.
Nicat yox deməkdən bezmirdi. Elə bil yar
axtarmaqdan xoşu gəlirdi. Amma qız atlı
olmuşdu, o piyada. 

Nicat saçlarını subay tökürdü. Camaatın
ağlına min bir fikir gəlirdi. Artıq özü də
özündən şübhələnməyə başlamışdı. Başa
düşmüşdü ki, ağ atlı oğlan deyil. Bir az da
şahzadə axtarsa, başında tük qalmayacaq.

Hamının evini işıqlandıran işıqçı Nicatın öz
həyatı zülmətə dönürdü. Bibiləri yığışıb subay
qızların siyahısını tutdu. Məlum oldu ki,
Nicatın atası çoxuna elçi gedib, verən olmayıb.
Elə bil öz qismətini Nicat yazırdı, Allah
pozurdu.

Nicatın atası Əbəlfəz qurbanı dedi, anası
molla yanına getdi. 

Bir dəfə hər şeydən bezən Nicat siqaret
yandırıb küçəyə çıxdı. Ona elə gəlirdi ki,
ömrünün sonuncu dayanacağıdır. Ciyərlərinə
çəkdiyi ağappaq tüstünü nifrətlə üfürürdü
üzüyuxarı. Ayaqları onu harasa aparırdı.
Birdən qonşusunun qızını gördü. Elə bil hər
gün əlli dəfə gördüyü adam deyildi. Qız onun
gözündə mələk cildinə girmişdi. Öncə qışqırıb
qızı çağırmaq istədi. Sonra özünü ələ alıb evə
tərəf qaçdı.

... Nicat öz toyunda başa düşdü ki, xoş -
bəxtliyi uzaqlarda axtarmaq olmaz. Bəzən o
qədər yaxınında olur ki, onu görə bilmirsən. 



FƏXRİM

Əlil arabasından qalxmaq istəyəndə
böyürləməsinə yerə sərələndi. O qədər
sevincək idi ki, ağrı da hiss eləmədi. Elə bil
daşın yox, pambığın üstünə yıxılmışdı. Atası
əlindəki dibçəyi yerə qoyub, ona tərəf qaçdı.

Fəxrim on üç yaşını əlil arabasında yenicə
tamamlamışdı. Bəlkə də, bir ay idi ki, hər gecə
yuxuda eyni ağacı görürdü. Anadangəlmə lal
olduğu üçün yuxusunu heç kəsə danışa
bilmirdi. Neçə kərə atasına demək istəsə də,
bacarmayıb hirsindən ağlamışdı. İndi isə atası
elə həmin ağacı alıb gətirmişdi böyük bir
dibçəyin içində. Görən kimi budaqlarından
tanıdı, yarpaqlarının sayına qədər əzbər bilirdi
həmin ərik ağacını.

Öz səsini yalnız yuxuda eşitmişdi Fəxrim,
təkcə ağacla danışa bilmişdi bu on üç ildə. Son
vaxtlar ömürlük yatmaq istəyirdi danışmaq
üçün.

Ata oğlunun yuxularının həmsöhbətini elə
dibçəkqarışıq düz evin qulabanına – Fəxrimin
hər gün əlil arabasında oturub kəndin çıxa
bilmədiyi dağlarına, qaça bilmədiyi küçələrinə
boylandığı yerə qoydu.

Balaca, kövrək bir ərik ağacı lal Fəxrimin ən
böyük sirdaşına çevrilmişdi. Bütün günü
onunla dərdləşir, içindən gələn səsini özü də
eşidə bilirdi. Heç kim başa düşməzdi ki, Fəxrim
ağac dilində danışır, yoxsa ağac Fəxrimin
dilində. Ancaq onlar bir-birinin dilini çox yaxşı
bilirdilər.

Aylar keçdikcə ərik ağacı budaq-budaq
böyüyürdü. Artıq öz dibçəyinə də sığmırdı.
Atası Fəxrimin xahişiylə ağacı dibçəkdən azad
edib elə həmin yerə basdırdı. Torpaqdan güc
alan ərik ağacı daha sürətlə böyüyürdü. O
ucaldıqca Fəxrim sevinirdi. Bəlkə də, ağac
Fəxrimi sevindirmək üçün böyüməyə
tələsirdi. 

Yazda Fəxrim ağacının körpə yarpaqlarıyla
tanış olub söhbətləşir, payızda saralıb
tökülmüş yarpaqlarıyla bir-bir vidalaşırdı.

Bəlkə də, Fəxrim üçün dünyanın ən xoşbəxt
anı ağac dostundan şipşirin ərik alıb
yeməsiydi. Sanki ağac da bu xoşbəxtliyi hiss
edir, hər il daha çox bar gətirirdi. Bu il isə
Fəxrim üçün otuz üç ərik böyütmüşdü. Kal
vaxtından yetişənə qədər bütün əriklərə
Fəxrim əlləriylə toxunar, hər gün onları
əzizləyərdi.

İllər bir-birini əvəzlədikcə ərik ağacı
ucalırdı. Sanki Fəxrim sevinsin deyə, buludlara
toxunmaq istəyirdi. Bu isə heç xoşuna gəlmirdi
Fəxrimin. Hər il daha çox üzülürdü. Ovcunda
böyütdüyü ağacına yarpaq-yarpaq, meyvə-
meyvə toxuna bilmir, hirsindən gah özünü, gah
da ağacı danlayırdı.

Körpə ağacı üçün darıxırdı Fəxrim. Atasına
görə də əlçatmaz olmuşdu dibçəkdə gətirdiyi
ərik ağacı. Dəfələrlə nərdivanla birtəhər çıxıb
ərik dərmişdi oğlu üçün. Amma Fəxrim dilinə
də vurmamışdı həmsöhbətinin meyvəsini. Elə
bil birdəfəlik küsmüşdülər. Artıq yuxusunda da
görmək istəmirdi Fəxrim öz sirdaşını.

Daha çox lal olmuşdu, daha çox əlil idi
Fəxrim.

Atası oğlunun halına dözə bilmədi. Var-
yoxdan çıxıb onu şəhərdə yaşayan qohum la -
rının yanına uzun müddətli müalicəyə gön -
 dər di.

Fəxrim kəndə dönəndə ağac dostu daha üç
il böyümüşdü. O, köhnə ağac sirdaşını görəndə
gözlərinə inanmadı. Elə bil peşman olmuşdu
ərik ağacı, bütün budaqlarını Fəxrimin əli
çatana qədər endirmişdi. Sanki baş əyirdi
adam dostunun bu tənhalığına, sirdaşsızlığına.

Fəxrim sirdaş dostuna yarpaq-yarpaq
toxunur, meyvəsini sayıb bitirə bilmirdi. O
qədər sevinirdi ki, elə bil ona şəhərli həkim
“sən ömürlük nə danışa, nə də yeriyə
biləcəksən” deməmişdi.
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Rəsmiyyə SABİR 

SAHİBİNƏ HÜRƏN KÖPƏK

Səsini atıb başına
Sahibinə hürən köpək.
Virus düşüb yaddaşına,
Sahibinə hürən köpək.

Nə qəribə şakəri var,
Əlinə keçməsə şikar,
Gah gizli, gah da aşikar
Sahibinə hürən köpək.

Kəsilincə sümük payı
O itirər haqqı-sayı,
Yüz qazan dibi yalayır
Sahibinə hürən köpək.

Bilinməyir qəsdi nədir,
Bəxtinə şıltaqlıq edir,
Köhnə palan içi didir
Sahibinə hürən köpək.

Bu səsin sonu görünür,
Köpəklər ulduza hürür,
Kölgələr yerdə sürünür...
Sahibinə hürən köpək.

DİLƏNÇİ

Alaraq çiyninə dərd şələsini,
Hara aparırsan, hara, dilənçi?!
Hər qanlı baxışdan əziləcəksən,
Bəxti üzü kimi qara dilənçi.

Getdiyin bu yolun sonu qaranlıq,
Əylən, bir nəfəs dər, dincəl bir anlıq,
Göz yaşı suyundur, kədər yavanlıq,
Bəxt əlindən gəldin zara, dilənçi.

Hər zaman daş basdın sən öz bağrına,
Ürəkdən yanmadı kimsə ağrına,
Sən hey gecə-gündüz taleyi qına, 
Köksünə vurular yara, dilənçi.

Sənə yar olmadı amansız qədər,
Nə cəfalar çəkdin, hamısı hədər,
Qəlbinə yerləşən amansız kədər
Çəkəcəkdir səni dara, dilənçi. 

ÜMİD
Saxaradan cənubda aclıqdan əziyyət
çəkən uşaqlara həsr olunur

Hər gün günəş doğan zaman
üfüqdə şəfəq sökülür.
Burda suçsuz uşaqların
gözlərindən qəm tökülür.
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Burda cücərmir arzular,
saralır köhnə ümidlər.
Baharı gözləyən güllər
zamansız solur təzə-tər.

Səhranın qor istisində
ümid işığı əriyir.
Burda günahsız körpələr
ac ümidlərini yeyir.

Günahkardır ana torpaq,
günahkardır bu Yer üzü.
Səbrini imtahan edir, 
susubdur Allahın özü.

Bu mənzərələr yaraşmır
əsla insanlıq adına.
Bu günahsız körpələrin
sevgi çatsın imdadına. 

ÖMÜR

Bu dünyanın dərdi-qəmi
Gəlib qəlbimdə görüşür.
Əllərimin arasından
Ömür sakitcə sürüşür.

Dərdlərə bax, yığın-yığın,
Gəlib can evimə sığıb,
Ürəyimdən çıxartdığım,
Qələmdən kağıza düşür.

Bu ömür-gün yorur məni,
Rüzgarlar sovurur məni,
İçində qovurur məni,
Torpağın yeməyi bişir.

“SAHİLSİZ ADAM” silsiləsindən

FİKİRLİ ADAM

Xəyallar dənizində
İtir fikirli adam.
Gecəsini gündüzə
Qatır fikirli adam.

Ömür yolu olub tən,
Qarşıdadır duman-çən,
Yorulub dərd yükündən,
Yatır fikirli adam.

Allahın fağır qulu,
Nə dərd var, onu bulur,
Öz içində boğulur,
Batır fikirli adam.

***

Söylə, yolun haradır,
Ömrü boş sanan Adam?
Yolun ortasındaca
Çaşıb dayanan Adam.

Unutduğun qadından
Nələr qalıb yadında,
Öz qəlbinin odunda
Qovrulub yanan Adam.

Haqqa gəldiyin o an,
Qalmaz bu bədəndə can,
Çoxillik yuxusundan                   
Qəfil oyanan Adam. 





DƏRGİDƏ KİTAB

Gülsadə İBRAHİMLİ



SƏNSİZLİYİN ƏL İZİ

Sənsizliyin əl izləri qalacaqdır saçımda,
Ağaracaq bu gecə də, bəlkə, bir telim daha.
Saat-saat azalacam
Qurtaracam özümdən,
Bir yanı əskik qadın doğulacam sabaha.
Sinəcəkdir illərimə bir otaqlıq xatirə
Köhnə,
Əski rəsmlərdə qocalacaq sevgimiz.
Cizgi-cizgi,
Zolaq-zolaq qabaranda üzümüzdə bizsizlik,
Döyəcəkdi dizimizi əlimiz.
Ömür gedir,
Qatar durmur yerində, 
Gecikəni gözləməyir, nə yazıq.
Biləcəyik,
Dönəcəyik, əlbət, günün birində.
Görəcəyik bir ağac var,
Bir əski park,
Bir də zalım qocalıq.

BU SEVGİNİ

Tənə böldük bu sevgini,
Yarı səndə, yarı məndə.
Şaxta vurdu içimizdən,
Qışı səndən, qarı məndən.
Ağlamağı bacarmadıq,
Bacarmadıq küsməyi də.
Birgə susub daş misalı
Danışmağı, dinməyi də.
Qalmağı da bacarmadıq,
Ev olmadıq bu sevgiyə.
Burax məscid qabağına, 
Ya da pay et dilənçiyə 
Bu sevgini.
Gedəmmədik,
Qalammadıq,
Biz ki peyman bağlamışdıq,
Əhd etmişdik nə sözlərlə,
Heyif, adam olammadıq.
Gəl götürək babalını,
Günahını yarı bölək 
Yarı səndə
Yarı məndə.
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BİR ADAM VAR UZAQDA

Bir adam var uzaqda.
Bir adam var, darıxır.
Ovutmayır gecələr
Həsrətini şeirlər.
İçib-içib qəhr eləyir 
Özün tənha otaqda.
Dağlayır sinəsini siqaretin közüylə
Baxıb-baxıb rəsmimə, hey danışır özüylə.
Bir təkliyi böləmmir iki əli, bir başı,
pəncərə arxasında gizli axır göz yaşı.
Çoxalıbdı təkliyi... Hər kəsdən məni çıxıb. 
İndi mənə bənzədir uzunsaçlı qızları.
Karıxırmış ətrim qəfil dəysə burnuna.
Bir adam var uzaqda,
əlin üzüb hamıdan.
Hər gecə adam-adam azalıbdı özündən,
darıxıb sübhə qədər üşüyür yatağında.
Adım heca-hecadı payızın dodağında.

PAYIZ YAŞI

Yenə payız yaşı çatıb ömrümün,
Hardasa bir yarpaq ölür mənsayaq.
Hardasa bir bulud yığıb yükünü
Köçür uzaqlara,
Gedir mənsayaq.
Ah,
Necə axmaqdır dəli darıxmaq,
Ağızsız darıxmaq,
Dilsiz darıxmaq.
Ayaqsız darıxmaq,
Əlsiz darıxmaq.
Niyə sən gedəndən qəm çəkirəm mən,
çəkirəm ciyərim vərəm olunca.
İçirəm zəhrimar həsrətini də.
Axı nə vaxtadək pəncərələrə
Çəkəcəm adının baş hərfini mən?
Darıxdım...
Yenə payız...
Yenə sənsizlik...
Və...
Nə isə... bilirsən gerisin özün.



DOSTLA SÖHBƏT

Yenə sənə gəlmişəm,
Qaçıb-qaçıb hamıdan
Astaca pəncərənin şüşəsini döymüşəm.
Demə mənə “yuxum var”
Demə mənə soyuqdu.
Geyin, gedək sahilə, 
Susulacaq sözüm var,
Bilirsənmi, əziz dost?
İnsan özündən qaçır,
Yorulur yaxınlardan,
Bezikib insanlardan uzağa yelkən açır...
...hə, yetişdik sahilə.
Bax Xəzər necə susub,
Gəl,
Sürümə ayağını.
Elə baxma üzümə,
Yorulmusan , bilirəm...
Otur bir az sağımda;
Sağımda bir boşluq var.
Solum yaman ağırdır,
Məni yaman ağrıdır.
Dostum, dinlə Xəzəri,
Susmağı da gözəldi,
Yorğun-yorğun uyuyub
Yatmağı da gözəldi...
Hə, harda qalmışdım?
Solum ağrıdır məni,
Zibillikdi oralar...
İkiüzlü,
Riyakar.
Allah,
Allah, nə qədər səfeh bəndələrin var.
Bilirsənmi, əziz dost,
Üşüyürəm gecələr,
Dizlərim isinməyir...
Sonra deyirəm, səbir et
Öləcəksən birtəhər.
Çox danışdım, deyəsən.
Bağışla, səni yordum...
Gözlə,
Çantama baxım, şərabım olacaqdı...
Hə, buyur, nuş eləyək.
İçək, 
Uzağa dalaq.
Sağlığına dostluğun
Bu gecə birgə susaq.

DARIXMAQ

Darıxmaq – evdə onun qoxusunu
axtarmaqdır,
Eşikdən gələn ayaq səsinə
Diksinib qapıya qaçmaqdır atasın gözləyən
uşaq kimi.
Gülməməkdir, məsələn,
Ya da üşüməkdir ən isti havalarda.
Çəkilib özünə səssizliyi arzulamaqdır.
Yaşanmışları yaşanacaqlara güzəştə gedib
Onsuzluğu ona bağışlamaqdır.
Sevməkdir darıxmaq,
Sevdiyi her şeyi sevməkdir.
O sevdiyi yeməkləri ağlaya- ağlaya yeməkdir.
Əynindən çıxardığı köynəyi ən müqəddəs
əşya kimi qorumaqdır,
Ciyərlərinə qədər çəkib qoxusun, yastıq altda
gizləməkdir.
Bilirsənmi, sevdiyim,
bir qadın üçün qadın olmağa nifrət etməkdir
darıxmaq.

AYRILIQ XOFU

Məni ayrılıqla qorxudan adam,
De görüm, kim ölüb gedənlər üçün?
Bir məzar qazırıq,
İki göz yaşı...
Bu da son ayindi ölənlər üçün.
Nə sən uşaqsan,
Nə də mən üzsüz,
Biz bizi bilərək edam edənik.
Gücümüz çatmayıb birgə həyata,
Ayrı pəncərələrin arxasında biz
Eyni dərd ipində qəbrə gedənik.
Nə qaldı de, səndə,
Nə qaldı məndən?
Bir nəmli əl izi,
Bir öpüş yeri...
Qoy daha üşüsün o görüş yeri.
Nə sən uşaqsan,
Nə mən məktəbli.
Bilirik, ayrılıq zamanı yetib,
Serroz xəstəliyi tutub sevgimiz,
Bitib,
Son nəfəsi də bu payız bitib.
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SƏN DƏ GET

Sən də get,
Təbiət remarkasın hazırlayıb ayrılığın,
Bozumtul buludlar, 
Yağışlı küçələr
Və görüş yeri.
Sözlü baxışlarını götür üstümdən,
Götür, çiyinlərim sınacaq indi.
Sən də get...
Burax, təkliyimlə baş-başa qalım.
Get, adam,
Alıb saçlarımdan əlinin ətrin,
Öldürüb arada bu eşqin xətrin,
Gecikmə, 
Dayanma, çıx get.
Gözündə bir baxış izimi saxla,
İkicə kəlməlik sözümü saxla,
Qırıq xəyallarım itkin düşübdü,
Əl atıb arada cibini yoxla...
Əlvida!

BİR EV TƏKLİYİ

Bir ev təkliyim var bu gecə,
Küçələr səssiz,
Ağaclar baş-başa verib qısılıb gövdələrinə.
Döngələrdə arabir qəfil kölgələr sürünür,
yoxa çıxır.
pəncərəmin altında iki addımlı səslərin
bilinməzliyi...
Yaman uzun olur qış gecələri, sabahlar
arzulartək əlyetmez.
Darıxıram,
Düşürsən yadıma anamın “damdabaca”
nağılından.
Uşaqkən hey söylərdi anam:
“Damdabaca, gəl bu qızı apar”
...gəl apar bu qızı, zalım adam.
Gözlərimi zilləyib səs gələn tərəfə sükutdan
diksinirəm.
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Saat zamanı yükləyib əqrəbin belinə çovur
üzüyuxarı.
Pəncərəmə qısılıb balaca pişik.
Kim bilir, hansı zibillikdə anası yemək
axtarır...
Sıxılıram.
Hər şey nə qədər anlamsızdır sən olmadan,
“Youtube”da oxuyur nəfəskəsici bir səslə Cem
Adrian...”bu gece uyut beni
Bu gece kollarında
Göster yüzünü cennetin...”
Utanmasam, bir siqaret də yandırardım,
Hə, siqaret demişkən, tapmışam onları
gizlətdiyin yerlərdən.
Daha əsəbiləşmirəm, bilirsən?
İndi siqaretinlə də  əzizsən...
Darıxıram,
Gözlərim pəncərədə,
Qulağım qapıda qalıb, bəlkə, gələrsən,
sükutu pozular təkliyimin.

SƏNSİZLİYİN YADINDAN

Getmək istəyir insan uzaqlara,
Hələ gecənin üzü ağarmamış,
Günəşin saçları tökülməmiş dağların döşünə.
Oyanmamış küçə itləri,
Gecədən qalma yorğunluğunu almamış
Şəhər fahişələri
Getmək istəyir adam.
Toplayıb qəribliyini, təkliyini
Oyuncaqlaşmış arzularını qızlıq paltosunun
cibinə,
Qaranquşlar qayıtmamış,
Məzarlarda ölülər soyumamış getmək...
İçimizdəki uzaqların adamıyıq.
Bu şəhərdən xəbərsiz
Küçələrin yaddaşından silib izlərini.
Qapayıb pəncərəsinin gözlərini yoxluqlara,
Çəkib qapıları ardından,
Çıxıb heç olmamış kimi sənsizliyin yadından...
getmək istəyir insan.

BİR QADIN TƏKLİYİNDƏ

Bir qadın təkliyində neçə kişi üşüyür,
Neçə kişi uduzur
Sevgisini,
Özünü.
Baxışında son bahar gəzdirən hər qadının
Saçlarında, kim bilir,
Neçə tənha gecənin
Sığalsız cod əli var.
Azğın küçə ititək təkliyinə alışmış
Tənha qadın bəxtinin
Danışmayan,
Dinməyən,
Hayqıran baxışları, buz kəsilmiş dili var.
Bir qadın təkliyində neçə körpə üşüyür,
Divarlar üşüyür,
Açılmayan qapılar,
Pəncərələr üşüyür.
Günəşini dəfn edib gecənin yatağına,
Saatı cəllad olub ömrünü qılınclayır.
Bir qadının təkliyi
Baxışından,
Saçından,
Üsyankar gülüşündən
Və bətnindən başlayır.

QƏLBİMİN QIRIQLARI

İndi daha sevirəm
daha çox uzaqları…
Gedişinə təzimdə ən məsum xatirələr…
Pozulubdur dilimin dilbilməz qanunları.
Daha bilmirəm, canım,
nə nağıldı, nə əzbər?.. 
Gedənlərin ardından geriyə qaxın qalar.
Yıxılma, dostum, yıxılma,
yıxılsan, bilirsən ki, nə dost,
nə yaxın qalar…
Uzaqlar nə doğmadı…
Mən ki mənimdən uzaq,
mən ki məndən irağam.
Bir az Tanrıya yaxın,
əcəllə dolaşığam…
Gedənlər gedir, əlbət,
Səndən alır hər gedən…
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Qalır əlində, təəssüf,
boşa çıxan ümidlər,
yanılmış düşüncələr…
Səni də yolçu etdim gözlərimdən uzağa;
Yaxından sevmək olmur,
Sevirəm uzaqları…
Ağrıyıram dərindən,
ağrıyıram, bilirsən…
İndi batır əlimə qəlbimin qırıqları…

OKTYABRÇAĞI

Ayrı-ayrı küçələrin soyuğuna oğurladıb
bədənimizin istisin,
Eyni yorğanın altında bölüşüb nəfəsimizi
İsidərik əllərimizi,
Gözlərimizi,
Həsrətimizi.
Köhnədən qalma bir şərabla qeyd edib
oktyabrın şıltaq oğlan çağlarını,
dadını çıxarardıq bu sevginin –
Sən orda,
Mən burda
Və “biz” yalnız şeirlərdə olmasaydıq.

DÜNƏNLİYƏM

Sabahın ilk şəfəqində yola saldım səni.
Hələ dan ağarmamış,
Şeh dəyməmiş günəşin dodaqlarına.
Hüzn,
Səadət
Və vüsal dolu bir gecənin sökülürdü yaxası.
Sabahadək uyudun məsumca yanımda.
Nəfəsinin ritmini dinlədim,
Saçlarını oxşadım.

Oxşadım şəfəqə qədər əllərimlə,
Gözlərimlə.
Bir bədənlik dünyanın sahibəsiydim.
Necə zəngin 
Və necə yenilməz.
Uyudun...
Sən uyuduqca mən ayrılığın hesabın tutdum.
Bilirdim, darıxacam...
Qısa yaşanmışların nə uzun ömrü var.
Bir “salamat qal” öpüşünə nələr sığdırdıq,
nələr
Nağıl bir gecənin realist sonluğu...
Açıram qapını işdən qayıdıb,
Evim “dünənlidi”,
Əşyalar səndən qalma;
Hər şeydə biz.
Qoxun sinib çarpayıma,
Qapıda ayaqqabıların güzəştə gedib səni
əsgər çəkmələrinə.
Sıravi geyimin yenə mən sayaq sənsiz.
Hər şey sükutuna bürünüb məni izləyir.
Adını çağırıram,
Bilirəm yoxsan.
Cavabsız bir xitabdı mənimki.
Bilirəm,
Yenə də səsləyib adını, çökürəm divanın
səxavətli qoynuna.
Sarılıb köynəyinin boynuna öpürəm ətrini...
Yaşamayan bilməz,
Bilməz, adamım,
Ayrılıqların bir evdəki xətrini.

CANSAĞLIĞI

Bilirsənmi nə istərəm bu payızda, sevgilim,
Qısılaq bir-birimizə köhnə park oturacağında.
Sən siqaretinin külüylə oynayasan,
Mən saçlarınla.
Üşüyək,
İslanaq şəhərin  daracıq küçələrində 
gecə yarılarına qədər.
Sonramı?
Sonrası cansağlığı...
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