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– Şair olmaq, yoxsa şair doğulmaq?

– Mənə elə gəlir ki, heç kim sonradan şair
olmur. Bu, necə deyərlər, ilahi vergidir.
Doğulduğun gündən şair olursan və bunu heç
kim bilməsə də, sən özün bilirsən.  Düzdü,
məktəb vaxtlarında çox sevdiyim və tez-tez
işlətdiyim bir cümlə var idi: “Mən şair
doğulmadım, məni siz şair etdiniz”. Uşaq idim,
bu fikrin böyük bir anlam daşıdığını
düşünürdüm. Hələ başa düşmürdüm ki, məni
şair edən onlar deyil, amma onları şeir edən
mənəm. Böyüdükcə mənə verilən bu istedadın
əsl mahiyyətini dərk elədim. Lakin ona qədər
müxtəlif məqsədlər üçün şeir yazdım. Sevdim,
sevdiyimi göstərmək üçün, ayrıldım, üzün-
tümü göstərmək üçün yazdım. Bir növ hər
yazımda bir şey göstərməyə çalışdım. Ən çox
sevənin, ən çox üzülənin mən olduğumu iddia
etdim.  Nə ədəbiyyat üçün, nə əbədiyyət üçün
yazdım. Heç yazmaq üçün də yazmadım.
Beləcə aylar, illər keçdi. O qədər dərddən,
kədərdən, həsrətdən yazdım ki, şeirlərimi oxu -
yan hər kəs nə yaşadığımı, niyə bu qədər
bədbin olduğumu soruşmağa başladı. Hətta
həyatda yaxşı şeylərin var olduğunu gös -
tərməyə çalışanlar da oldu. Mənə isə heç kim
və heç  nə maraqlı deyildi. İçimdəki həsrəti,
nifrəti misralara tökdükcə rahatlaşırdım. Elə
mənə də bu lazım idi, rahatlıq. İllərlə sadəcə və
sadəcə belə yazdım. Ta ki, beynimin sol
tərəfində zədə aşkarlanana kimi. Bu elə bir
şeydir ki, on il əvvəl baş verənləri asanlıqla
xatırlaya bildiyim halda, beş dəqiqə əvvəl baş
verən hadisəni heç olmamış kimi unuda
bilirəm. Əsl şair ömrü, şairə yaraşan həyat,
şairə yaraşan dərd. Bu ağrı və unutqanlıqlar
çoxaldıqca köhnə şeirlərimi oxumaq istəyim də
artdı. Oxuduqca o andakı ruh halım, şeirdəki
hadisələr, hisslər, duyğular eynən həmin gün -
dəki kimi yadıma düşməyə başladı. Əvvəllər

unutmaq üçün yazdıqlarımı o gündən bu günə
unutmamaq üçün yazdım. Şeir mənim üçün
xatirə dəftərinə döndü. Yaşadıqlarımı, yaşa -
maq istədiklərimi, sevdiyimi, sevmək istə -
diklərimi, gördüyümü, görmək istədiklərimi –
hər birini misralara köçürdüm. Hər kəs oxuyub
məni sevsin deyə yox, bir gün özüm oxuyub
xatırlayım deyə, rahatlaşım deyə...

Bir səhər oyanıb görəcəksən ki,
Sənə doğma olan bir dəstə yad var.
Gözündə dəhşətli qorxu, həyəcan,
Beynində minlərlə qarışıq ad var.

Bir səhər oyanıb görmək bir yana,
Bir səhər ayılıb baxa bilərsən
Doğmaca anana ögey baxışla,
İndidən şeir yaz, de ki, həmən gün
Ata, üzrlü say, ana, bağışla.

Səhərə saxlama, bu gün dəfn elə
O qəbri qazılmış xatirələri,
Bir səhər oyanıb oxuyacaqsan
Kağıza yazılmış xatirələri…

Bir səhər oyanıb oxuyacaqsan
Kağıza yazılmış xatirələri…

Özüylə söhbəti�...
Səddam LAÇIN



ÖZÜNƏ VƏSİYYƏT

Sevdin, sevilmədinmi?
Özünü oda atma,
Dərhal ordan uzaqlaş,
Alışmayasan, şair.

Danışmaqla düzəlmir.
Hətta düzəlsə belə,
Gərək bəzən susasan,
Danışmayasan, şair.

Nə yardan inciyəsən,
Nə də ki Yaradandan.
Bəxtindən inciyəsən,
Barışmayasan, şair.

Baş götürüb gedəsən.
Özgələri bir yana,
Heç öz işinə belə
Qarışmayasan, şair

UNUTMAĞA NƏ VAR Kİ

Göz yaşını qurutmağın yanında 
Bir dənizi qurutmağa nə var ki?!
Dərd eləmə, qurban olum dərdinə,
Unut məni, unutmağa nə var ki?!

Mən ki sənin sevmədiyin adamam,
Elədisə, kimin dərdin çəkirsən?!
Get tarının mizrabının dərdin çək,
Niyə gəlib simin dərdin çəkirsən?!

Axtardığın mən olsam da, əzizim,
İtirdiyin mən deyiləm, bilirsən...
Mən olsam da, itirdiyim adamı
Axtarmaram, sən deyiləm, bilirsən...

Bir bağçada gül olsan da sonunda,
Ləçək-ləçək qurudulan qadınsan.
Unut məni, unutmağa nə var ki?!
Sən özün də unudulan qadınsan.

“BİR QARIŞLIQ ADAM”

Günəşi görmək üçün gecə baxırsan göyə...
Hamı sənə kor deyir, necə baxırsan göyə?
Çox qarışıq adamsan…

Biz isə ağıllıyıq, hər şeyi “düz” bilirik,
Ürəyin dünya boyda olsa da, biz bilirik,
Bir qarışlıq adamsan…

Saçında ağ tellərin qaralarla yarışır,
Belə də davam elə, sənə də bu yaraşır,
Tam yarışlıq adamsan…

Gözlərindən axanlar gözünə bir də baxmır,
Axı niyə baxanlar üzünə bir də baxmır?
Bir baxışlıq adamsan?

Ahın yerdən göylərə heç çatmasın, əzizim,
Səni qara buludlar aldatmasın, əzizim,
Bir yağışlıq adamsan…

ƏZİZİM

Bir gün səndən əl çəkib
Dərdimə aşiq olsam,
Sən yenə şirin-şirin
Gülərsənmi, əzizim? 

Hər tərəfdə heykəli
Olan şairlər kimi,
Mən də ölsəm, qədrimi
Bilərsənmi, əzizim? 

Yerə-göyə sığmayan
Adam tabuta sığsa,
Onu yola salmağa
Gələrsənmi, əzizim? 

Bilsən ki, artıq yoxam, 
Artıq heç olmayacam,
İçin-için ağlayıb,
Ürəyindən adımı
Silərsənmi, əzizim? 
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Yamyaşıl yarpaq ikən,
Payıza bel bağlayıb,
Yaşaya bilmək üçün
Ölərsənmi, əzizim? 

ŞEİRLİK ADAM

Xəyal qurma, ay üzlüm,
Ömür icazə verməz.
Elə ömür demişkən,
Mənim ömrüm nədir ki?!
Dörd fəsillik adamam.
Ömür qısa, arzu çox,
Mən şeir müəllifi yox,
Tam şeirlik adamam.
Məni sevmə, əzizim,
Sən bir ömürlük qadın,
Mən birillik adamam…

OTUZ YEDDİ

Nə olardı, İlahi,
İllərdi gördüyümüz
Yuxumuz çin olaydı,
Sevincimdən uçaydım.
Ürəyim qanadlanıb
Ağ göyərçin olaydı,
Budağına qonmağa
“Yenə o bağ olaydı”.
Bu dəfə “otuz yeddi”
Bizdən uzaq olaydı…

Yenə o bağ olaydı,
Bu dəfə eşqimizi
Doyunca yaşayaydıq,
Mənim şeirlərimi,
Sənin cehizlərini
“O bağ”a daşıyaydıq…

Bu dəfə “otuz yeddi”
Bizdən uzaq olaydı,
O ölüm gətirənlər
Nə biz tərəfdən keçə,
Nə də sizə gələydi.

Kaş onların yerinə
Götürüb Müşkünazı
Cavid bizə gələydi…

“Arzuya bax, sevgilim,
Tellərdindən incəmi?
Söylə, ürəyincəmi?”

Bu dəfə “otuz yeddi”
Bizdən uzaq olaydı,
Əcəlin qorxusundan
Barı bizdən yazanlar
Doğru kəlam yazaydı.
O tayda Şəhriyarım
“Heydərbaba” ya salam,
Bu taydan Əhməd Cavad
Ona salam yazaydı...

Bu dəfə “otuz yeddi”
Bizdən uzaq olaydı,
Yanvarın yeddisini,
Səkkizini görəydim.
Ağarmış saçlarını
Dilbər, özüm hörəydim.
Ölsəm də, Nargində yox,
Qollarında öləydim…

“SAĞ OL”

Gedəndə bir “sağ ol” de,
Nə vaxtsa qarşılaşsaq,
Salamlaya biləsən.
Ay yarımçıq qalanım,
Məni tam anladın ki,
Tamamlaya biləsən?

Biz ayrılan axşamı
Sən elə hey “gedirəm”,
Mən isə boynubükük,
Ancaq “qayıt” demişdim.
Yadındadır, gedəndə
Sən bir “sağ ol” demişdin,
Mən “sağ qayıt” demişdim?..
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Həyat tərzi etibarilə sufizm təriqətinə
mənsubluğu əminlik doğurmasa da, yara -
dıcılığının böyük bir hissəsi Seyid Əzimin sufi
dünyagörüşünü əks etdirməkdədir. Sufizm
əsrlər boyu klassik Şərq poeziyasını yön -
ləndirərək, yüzlərlə sənətkarın yaradıcılığının
bu istiqamətdə formalaşmasına təsir gös tərib.
Azərbaycan poeziyası da bu təsirdən yan
keçməyib. XIX yüzilliyin yetirdiyi Seyid Əzim
Şirvani də yaradıcılığı etibarilə sələflərinin
yolu nu davam etdirmiş, lirikasını klassik Şərq
şeiri ənənələri əsasında yaratmış, Nizami,
Xaqani, Füzuli, Rumi, Sədi, Hafiz kimi sənət -
karlardan bəhrələnmişdir. Klassik poeziya
ustaları şeirlərində simvollardan geniş istifadə
etmiş, əsərlərini örtülü, pərdəli şəkildə təqdim
edərək oxucuya düşünmək üçün bol material
vermişlər. Bunun üçün hər bir sənətkar
sələflərinin yaradıcılığı ilə yanaşı, dövrün
ədəbi-bədii sferasına yaxından bələd olmalı,

müxtəlif ədəbi cərəyanlar, bədii-fəlsəfi nəzə -
riyyələr haqqında ətraflı bilgiyə sahib olmalı
idi. İstənilən ədibin həyat və yaradıcılığı
araşdırılarkən onu yetirən mühit, həmin
dövrdəki ictimai-siyasi şərait nəzərə alın -
malıdır. Çünki sənətkarın əqidəsi, dünya gö -
rüşü, həyata fəlsəfi baxışı həm də onu
formalaşdıran cəmiyyətdən asılıdır.

Həyat yolundan bəlli olduğu kimi, 7 ya -
şında ikən atasını itirmiş Seyid Əzim bir neçə
il anası ilə birgə Dağıstanın Yaqsay kəndində –
babasının yanında yaşayıb. Burada babası
Molla Hüseyndən Azərbaycan, fars və ərəb
dillərini öyrənmiş S.Ə.Şirvani daha sonra
“təkmili-ülum” məqsədilə ərəb ölkələrinə
səyahət edib. Seyid Əzim Yaqsayda təxminən
11 il yaşayıb və 18 yaşında Şamaxıya qayıdıb.
Onun Dağıstanda yaşadığı illər Şeyx Şamil
hərəkatının rus imperiyasının işğalçı siya -
sətinə qarşı mübarizə apardığı dövrə təsadüf
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edir. Şeyx Şamil uzun illər boyunca müridizm
bayrağı altında Qafqaz xalqlarının azadlıq və
istiqlaliyyəti uğrunda mübarizə aparmış
görkəmli şəxsiyyətdir. Müridizm qədim tarixə
malik sufilik təliminin prinsiplərinə əsaslanır;
onun Qafqazda ilk dəfə yayılmasının səbəbkarı
çeçen əsilli Şeyx Mansur olsa da, bu hərəkatı
Şeyx Molla Məhəmməd dirçəltmiş və Şeyx
Şamil də onun şagirdlərindən biri olmuşdur.
Molla Məhəmməd İslam Şərqində geniş yayıl -
mış  sufilik təliminə dərindən bələd olduqdan
sonra bu müddəaları dağlı əhaliyə də başa salır
və onları bu prinsiplərin müqəd dəs liyinə inan -
dırır. Müridizmin kökləri,   sufizmdə olduğu
kimi, İslamın 4 əsası: şəriət, təriqət, mərifət və
həqiqət üzərində bərqərar olmuşdu və ilkin
mərhələdə siyasi və hərbi əhəmiyyət daşı mır dı.
Lakin Qafqazdakı milli azadlıq mübarizəsi
şəraitində müridizm “qazavata”, yəni müqəd -
dəs müharibəyə çağırış üçün vasitəyə çevrildi.  

Dağıstanda yaşadığı illərdə müridizm
hərəkatının fəaliyyəti, bu hərəkatın tarixən su-
filik prinsiplərinə əsaslanması o vaxtlar hələ
yeniyetmə olan Seyid Əzimin dünyagörüşünə
təsirsiz ötüşə bilməzdi. Fikrimizcə, onun su-
fizm haqqındakı ilkin təsəvvürləri elə həmin
vaxtlar formalaşmağa başlamışdır. Klassik Şərq
ədəbiyyatı ilə yaxından tanışlıq yalnız bu
təsəvvürləri möhkəmləndirməyə xidmət edə
bilərdi. Şərq ölkələrinə səyahəti isə onun bu
sahədəki biliklərini daha da mükəm məl ləş -
dirdi. Belə ki, 1853-cü ildə Dağıstandan
Şamaxıya qayıdan Seyid Əzim artıq müəyyən
savada malik bir gənc kimi bu vaxta qədər əldə
etdiyi biliklərini daha da artırmaq arzusu ilə
bir müddət sonra Şərqin elm və bilik mərkəz -
lərinə üz tutur. Sovet dövrü tədqiqat çı ları
şairin orada dini-sxolastik elmləri öyrən məklə
yalnız vaxt itkisinə yol verdiyi fikrində olsalar
da, düşünürük ki, böyük əzab-əziyyət lər çək -
mə sinə baxmayaraq, məhz bu səyahət ləri nəti -
cə sində Seyid Əzim daha çox ma arif  lənmiş,
nəyin doğru, nəyin yanlış oldu ğuna düzgün
qərar verə bilmək üçün kifayət qədər bilik əldə
etmişdir. Fikrimizcə, şairin lirikasına sufi
şeirinin böyük təsiri olmasının səbəblərindən
biri də ərəb ölkələrinə səfəri zamanı əldə et-
diyi elm idi.

Əksər tədqiqatçıların XIX əsrdə sufizmin
bir təlim olaraq zəifləməsi və hətta sıradan
çıxması ilə əlaqədar iddialarına baxmayaraq,
sufizmi bədii-fəlsəfi cərəyan olaraq tədqiq
edən Karl Ernst qeyd edir ki, texniki inkişaf və
tərəqqi bu təlimin məhz XIX əsrdə geniş
yayılmasına təkan verdi: “Səsyazma sənayesi
sayəsində qapalı səma mərasimləri kütləvi
dinləyici üçün əlyetən olduğu kimi, nəşriyyat
və litoqrafiyanın yaranması da sufi təlimlərinin
əlyazmaların üzünün köçürülməsi ilə müqa -
yisədə xeyli iri miqyasda yayılmasına imkan
verdi”. Müəllif yazır ki, XIX əsrdə Qahirə, İstan-
bul, Tehran və Dehli kimi  bir çox müsəl man
paytaxtlarının iri nəşriyyat mərkəz lərində dərc
olunan materialların sifariş çi lə rinin əksəriy -
yətini iqtidarla yanaşı, həm də məhz sufi
təriqətləri təşkil edirdi; sufizmin geniş kütləyə
təqdimatı məhz o zaman baş verdi ki, həmin
dövrdə sufilik qeyri-islami cərəyan kimi
diqqət dən kənarda qalırdı. Maraqlıdır ki,
S.Ə.Şirvaninin Şərqin dini mərkəzlərinə səya -
həti də həmin dövrlə üst-üstə düşür. İlk
səfərində Şamda və Bağdadda ruhani təhsil
alan şairin ikinci səyahəti öncə Məkkə və
Mədinəyə, daha sonra isə Misir və Suriyaya
olmuşdur. Rübailərindən şairin İrana, o
cümlədən Cənubi Azərbaycana da səyahət et-
diyi aydın olur. Deməli, Seyid Əzim XIX əsrdə
sufizmin sürətlə yayıldığı müsəlman mərkəz -
lərindən bəzilərində olmuşdur. Bir mənzumə -
sində Seyid Əzim yazır:

Oldum ol gün ki, çardəh salə,
Düşmədim fikridövlətü malə.
Eylədim arifanə kəsbiülum,
Gah Bəğdad məskənim, gah Rum.
Eylədim Misrü Şamdə məva,
Gah yerim Yəsrib oldu, gah Bətha.

Müəllif burada “arifanə” elm əldə etdiyini
söyləyir. “Arif” kəlməsi bilik sahiblərinə aid ol-
maqla yanaşı, “klassik Şərq şeirində mistik
sofiyə işarə olaraq işlədilir.” Ərəb dilindəki
“arif” “irfan” kəlməsi ilə eyni kökdəndir, “irfan
sahibi” anlamındadır; Allahı, həqiqətən,
tanıyan, bilən adama verilən addır – “alim kimi
bilən” mənasını versə də, ondan fərqlidir. “Alim
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elmi təhsil nəticəsində əldə edir, arif isə irfana
ilham və hal ilə çatır; Cənab Haqqı kəşf və
müşahidə yolu ilə tanıyır”. (E.Cebecioğlu) Bax-
mayaraq ki, sovet tədqiqatçıları qeyd edirdilər
ki, Seyid Əzim Şirvani ərəb ölkələrində dini
təhsil aldığına peşman olmuş və  əməyinin zay
olduğunu yazmışdır, əslində isə, şair əldə etdiyi
elminin dərk olunmadığına görə zay olduğunu
bildirir. Qeyd edir ki, camaat onun fəlsəfi
biliklərinin heç bir xeyri olmadığını, hamının
başa düşə biləcəyi sadə hekayətlər yazmasını
tələb etmişdir.

Seyid Əzimin təsəvvüfi dünyagörüşünü ən
yaxşı əks etdirən şeirlərindən biri  “Biz ol alu -
deyi-dərdik ki, cami-mey dəvamızdır, Əsiri-
möh nətik, meyxanələr darüşşəfamızdır”
mət ləli qəzəlidir. Düşünürük ki, bu qəzəl
S.Ə.Şirvani yaradıcılığında təsəvvüfü inkar
edib, onun lirikasını tamamən həyat eşqi, real
gözələ məhəbbət müstəvisində tədqiqata cəlb
edən müəlliflərin fikirlərinə qarşı ən mükəm -
məl arqumentdir.

Olan vaqif özündən, eşqdə biganədir bizdən,
Özündən kimsə kim, biganədir, ol aşinamızdır. 

Bu şeir “sufi kimdir?” sualına veriləcək ən
yaxşı cavablardan biri hesab oluna bilər. Belə
ki, müəllif hər bir beytdə “biz” deyə tanıtdığı
insanların hansı dünyagörüşə, düşüncəyə
malik olduğunu açıqlayır. Tədqiqatçı K.Ernst
sufizm haqqında geniş, əhatəli tədqiqatlarının
sonunda belə bir lakonik nəticəyə gəlir: “Sufi –
o insandır ki, o yoxdur”. Həqiqətən də, özünü
onu yaradana təslim edən aşiq bəndə, başqa
sözlə, sufi özünün varlığını unudaraq, yoxluq
aləminə qərq olur, fiziki və cismani istək və
arzuları onun üçün ikinci dərəcəli zövqə
çevrilir, birinci yerdə Tanrıya qovuşmaq, onun
sevgisinə, vüsalına nail olmaq durur.

Rəhicananə təslim olmuşuq, əl çəkmişik candan,
Şəhidixəncərixunrizi olmaq müddəamızdır.

Nə gunə müşgül olsa kamə 
yetmək dəhrdən, Seyyid,

Təvəhhüm etmə kim, 
pirimüğan müşgülgüşamızdır.

Öz canını canana – Yaradana təslim edən
aşiq sevdiyi yolunda öz qanını tökməyə
hazırdır. Təbii ki, beytdə ifadə olunan bu fikir
məcazi məna daşıyır. Burada “xunriz” – qatil,
qantökən mənalarından daha çox özünün cis-
mini unudub, mənəviyyatını təslim edən an -
lamına gəlir. Bu məqsədinə çatmaqda çətinlik
çəkənə isə piri-müğan hər zaman yardımçıdır;
hər bir sufi ona yol göstərən mürşidin arxa -
sınca gedir, onun təlimlərinə əsaslanır, Haqqa
yetməyin yollarını ondan öyrənir. 

Sufizm dünyagörüşü və sufi haqqında
bilgilərimizi ümumiləşdirərkən belə bir qə -
naətə gəlirik: bütövlükdə İslam əxlaqı ilə
tərbiyələnmiş sufi, eyni zamanda bu zahiri
bilgilərdən başqa, özünün hissetmə qabiliyyəti
ilə batini həqiqətlərə də bələd ola bilən, Allah
kəlamı olan Qurandakı hər fikri yalnız müs -
təqim mənasında deyil, həmçinin fikirlərin
fövqünə qalxaraq anlayan kəsdir. Haqq yolunu
göstərən mürşidin (və ya şeyxin) ardınca
getməklə özünü tərbiyələndirərək ucalığa can
atan insan yalnız özünü unudub Tanrıya
tapınmaq və mənəvi təmizliyə çatmaqla kamil-
lik səviyyəsinə nail ola bilir. Sufi – varlığı eşqlə
yoğrulan Haqq aşiqi, çatmaq istədiyi məqam
saflıq, paklıq və təmizliyin zirvəsi olan
yolçudur. Sufi bu fani dünyadan əl üzüb bəqa
aləminə – əbədiyyətə ümid bağlayan, ömrünü
bu ümidlərini gerçəkləşdirmək üçün daxili
mübarizəyə, öz nəfsi ilə cihada sərf edən müca -
hiddir.

Əgərçi surətihadislərik kim, olmarıq baqi,
Fənayimütləqik, lakin fənayiol bəqamızdır.

Bu ikicə misrada belə, sufizmin bütün
məqsəd və məramları öz əksini tapıb: şəkilcə
yenidən zühur etsək də, əbədi deyilik, mütləq
fənaya uğrayacağıq, lakin Onda fənaya uğ -
ramamız bizim əbədiyyətimizdir. Təsəvvüfdə
fəna və bəqa anlayışları insanın ruhi-mənəvi
təkamülünün ən yüksək mərhələsi hesab olu -
nur. İnsanı fiziki bədəndə yaradan Allah onu
qəsdən sınaqlar və iztirablar dolu maddi
həyata məhkum edib. Bu maddi aləmdə
insanın ehtirasları və nəfsi onu Mütləq Varlığın
möhtəşəmliyini unutmağa, Ondan özü də hiss
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etmədən uzaqlaşmağa sövq edir. Yalnız
möhkəm iradəyə malik olan bəndə özünün
şeytani nəfsinə güc gələrək, daxili təkamül
nəticəsində kamilləşməyə, Yaradana ruhən
yaxın olmağa müvəffəq olur. Gözündə maddi
nemətlərin silindiyi sufi heçliyə uğrayır. Fənaya
uğramış bəndə yalnız insana məxsus
xüsusiyyətlərini tərk edərək İlahi sifətlərə
yiyələnir – maddi dünyada İlahi sifətlərin
daşıyıcısı kimi yaşayır. Bundan sonra bəqa,
yəni əbədiyyət gəlir. Lakin buradakı fəna – heç-
lik anlayışını Hind mistisizmi olan Nirvanadakı
eyni anlayışla qarışdırmaq olmaz. Nirvanadakı
heçlikdən fərqli olaraq, sufizmdə insanın
varlığı heç olmur, sadəcə, mənfi keyfiyyətlər
silinərək mükəmməl olana yetişir, insan ilahi
sifətlər kəsb edir. İnsan kamilliyə yetişməsi,
İlahi sifətlər kəsb etməsi üçün ilk növbədə bu
istəyə malik olmalı, Allahı aramağa çalış -
malıdır. Bunu sidqlə istəyən, aradığına yetmək
üçün bu yolda itirəcəklərindən qorxmayan sufi
özünün fənaya uğraması nəticəsində bəqaya
nail ola bilər. Beləliklə, fəna halı qulun eqosu-
nun yox olması ilə tovhidin gerçəkləşməsidir.

Biz xaziniəmanətieşqik ki, kirdgar
Sənduqisinəmizdə qoyubdur əmanətin.

Çox zaman iki fərd arasındakı duyğu kimi
anlaşılan “eşq” kəlməsi təsəvvüf və təkkə
ədəbiyyatında Allah sevgisini ifadə edir.
Təsəvvüf ədəbiyyatında eşq iki cürdür: İlahiyə
yönəlmiş həqiqi eşq və dünyəvi sevgini ehtiva
edən məcazi eşq. Ona görə ikincisi məcazi eşq
hesab olunur ki, kişi ilə qadının, aşiqlə
məşuqun arasındakı sevgi yalnız böyük İlahi
eşqin bir zərrəsidir. Qarşı cinsə olan sevgi
insanın Yaradana sevgisi yolunda bir
nərdivandır. Odur ki, bu məhəbbət yolun so-
nunda arifi öz böyük məqsədinə – Tanrıya
çatdırır. A.Şimmel eşq fəlsəfəsinin təsəvvüf
ədəbiyyatındakı rolu barədə yazır: “Eşq misti-
sizminin M.Qəzali, C.Rumi, F.İraqi kimi böyük
ustadları dünyəvi sevgini Allaha itaətdə peda -
qoji təcrübə kimi dəyərləndirirdilər; belə ki,
dünyəvi sevgili də (qadın) Allah kimi absolyut
itaət tələb edir”.  Seyid Əzimin  qəsidəsinin
dava mında deyilir:

Eşq olmasaydı, olmaz idi hüsn müştəhir,
Hüsn olmasaydı, eşq itirmişdi şöhrətin.

Ərz etdi hüsn aləmə məşuqeyiəzəl,
Eşq eylədi qəbul onun dərdüzəhmətin.

Ərəb dilindən tərcümədə “gözəllik” mə -
nasını verən “hüsn” yalnız Haqda olan zatın
kamalıdır. Təsəvvüf ədəbiyyatında hüsn İlahi
gözəllik olduğu üçün kainatdakı bütün
gözəlliklərin aynası kimi qəbul olunur, eşq isə
hüsnün aşiq qəlbində yaratdığı məhəbbət
duyğusudur.Yaradan zatındakı hüsnünü tanıt -
dıqca, gözəllikləri Yer üzünə bəxş etdikcə
bəndə aşiq olur – böyük eşqin səbəbi intəhasız
gözəlliklərdir. Qəsidənin davamında şair eynilə
“Xah Musa damənin tut, xah İsa, ey fəta...”
misrası ilə başlayan qəzəlində olduğu kimi,
eşqin səbəblərini sadalayır: Xəlilin bir kəlmə
ilə oddan qorunması, İsanın çarmıxdan azad
edilib ruhunun göyə qaldırılması, Məcnunun
Leylinin hüsnü ilə dərbədər düşməsi səbəb -
lərini eşqdə görür.

Hüsn idi Yusifi eləyən şöhreyicahan,
Eşq idi artıran o Züleyxa məhəbbətin.

Quranda adı çəkilən və 12-ci surədə
haqqındakı hadisələrin rəvayət olunduğu Yusif
təsəvvüf ədəbiyyatında Yaradanın hüsnünün
insanda təcəlla etməsinin ən yaxşı nümu -
nəsidir. Belə ki, rəvayətə görə, Yusif elə gözəl
imiş ki, onu görən xanımların ağlını başından
aparırmış. Misir əzizinin xanımı Züleyxa ona
aşiq olsa da, Yusif onun sevgisini cavabsız
qoyur və Züleyxa illər boyu həsrət və əzab
çəkir. Uzun illərdən sonra qovuşmaq imkanı
olduğu zaman isə qadın Yusifin evlilik təklifini
əvvəlcə qəbul etmək istəmir. Çünki o, insan
sevgisi – məcazi eşq vasitəsilə əsl sevgisini
tapır – həqiqi eşqə nail olur.  Beləliklə, sufi
poeziyasında Züleyxa eşq yolunda uzun
əzablardan keçərək ruhu təmizlənən insanın
ən gözəl obrazlarından birinə çevrilir.  

Şair “ey şeyx” deyə müraciət edərək deyir
ki, bəhs etdiyim eşq məcazi deyil, onun
həqiqəti məcazdadır. Göründüyü kimi, sufizm
ədəbiyyatının əsaslarından yaxşı xəbərdar
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olan Seyid Əzim bu qəsidədə dünyəvi sevginin
vasitəsilə eşqi-İlahiyə çatmaqdan bəhs edir.

Bazarihüsnə aşiqimiskindi müştəri,
Aşiq ki yoxdu, hüsn mətaı kəsad olur.

Allah-Təala kainatı Özünü tanıtmaq, hik -
mətini insanlara çatdırmaq üçün yaradıb. Necə
ki, Quran ayəsində deyilir: “Mən cinləri və
insanları ancaq Mənə ibadət etmək üçün
yaratdım”. Seyid Əzim də deyir ki, İlahinin hüs-
nünün tanınması, sevilməsi üçün aşiqin
mövcudluğu vacibdir. Sevən olmazsa, sevilən
də olmaz, aşiq olmazsa, sevgilinin hüsnünün
şöhrəti də olmaz. Qəzəlin davamında şair deyir
ki, Yusifin hüsnünü aləmdə məşhur edən də
Züleyxanın eşqi oldu.

Eşqdir ol qüvveyicazib ki, xakiMəkkədən
Etdi cismiünsüriyyiƏhmədi ərşaşina.

Eşqdir kim ki, edər vadiyyieyməndən xüruş,
Eşqdir kim ki, dirəxtiTurdən eylər nida. 

Şair “ey gənc” deyə müraciət edərək deyir
ki, istər İsa yolunu, istərsə də Musa yolunu tut,
fərq etməz, ikisi də Allahın yoludur – əsas odur
ki, Firon kimi kafir olma, İlahi eşqi təqlid et.
Quranın “Əl-İsra” surəsinin I ayəsində deyilir:
“Dəlillərimizdən bəzisini ona ( Peyğəmbərə)
göstərmək üçün Öz qulunu gecə vaxtı Məs -
cidül-haramdan ətrafına xeyir-bərəkət verdiy-
imiz Məscidül-əqsaya aparan Allah pak və
müqəddəsdir...” Bu ayəyə istinad edən Seyid
Əzim qeyd edir ki, Məhəmməd pey -
ğəmbərin(s.) Allaha yaxın bir məqama
aparılması – meracı da eşqin gücünə
mümkün olmuşdur. Quranın “Əl-Qəsəs”
surəsində Musanın peyğəmbərliyi ilə bağlı
əhvalat yer alır və 30-cu ayədə deyilir ki, öz
ailəsi üçün od gətirməkdən ötrü dağın
ətəyinə gələn Musa “Ey Musa! Aləmlərin
rəbbi olan Allah mənəm!” deyə nida
eşidir. İslam dinini və onun müqəddəs
kitabını mükəmməl bilən şair
Yaradanın bu nidanı öz sevimli
bəndəsinə eşitdirməsi səbəbini də
eşq olaraq görür.

Seyid Əzimin elə şeirləri var ki, orada
mətnin sufi simvolları ilə, yaxud müstəqim
mənada yazıldığı mübahisə doğurur. Bu,
ümumiyyətlə, poetik ifadə formasının vacib
xüsusiyyətlərindən biridir. Xüsusilə də klassik
poeziya nümunələri hansı formada, janrda
yazılmasından asılı olmayaraq, mətn etibarilə,
əsasən, çoxmənalı olur. “Poeziyanın estetik
dəyəri onun çoxmənalılıq və hətta ziddiyyət
yaratmaq bacarığındadır ki, bunun da
nəticəsində oxucu və ya dinləyici eyni fikri
müxtəlif cür qavraya bilir”. (A.D.Knış) 

Unutmaq olmaz ki, poeziya ədəbi sənət
nümunəsidir, sənət isə həmişə fantaziyalara,
müxtəlif variasiyalara açıqdır. Onu nə dəqiq
məntiq əsasında yazmaq, nə də həmin məntiqə
əsasən izah və ya şərh etmək olar. İstər poetik,
istərsə də mistik təcrübə faktiki deyil, daha çox
emosional məzmuna malik olur. Odur ki, onun
oxucuya təsiri, eyni zamanda oxucunun onu
necə qəbul etməsindən də çox asılıdır. Bəzən
oxucu poetik nümunəni elə bir şəkildə qav -
rayır ki, onu fikrən tamamilə özünün küləşdirir
və məhz anladığı şəkildə yazıldığına əmin olur.
Eyni fikri Seyid Əzimin oxucularına da aid
etmək olar. Biz onun poeziyasını yalnız bizə
aydın olan mətləblər əsasında izah edə bilirik;
halbuki ola bilər ki, şairin nəzərdə tutduğu
mətləblər xeyli fərqlidir. 
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... DÜŞÜNCəNIN IQLIM QURŞAQLARı ...
***

Ən güclü zərbə gözlənməyən yerdən gəlir.
*** 

Ən insani davranış bir insanın utanılacaq
vəziyyətə düşməyinin qarşısını almaqdır.

*** 
Bir gənci  pozmağın ən yaxşı yolu ona onunla

eyni cür düşünəni fərqli düşünəndən daha
çox saymağı öyrətməkdir. 

*** 
Kim ki əjdahayla çarpışır, əjdahaya
çevrilməkdən gərək özün qoruya.

***
Qələbəlik dedikləri qayəsiz yaşamaq istər...

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

bilməyəcəyəm.
*** 

Məni öldürməyən nə var, hamısı mənə güc
verir.

*** 
Özünü dərk etmiş biri özü özünün cəlladıdır.

*** 
Sənə təriflər yağdırdıqları müddətcə, aman,

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

*** 
Sürüylə gəzənlərdə heç yaxşı nəsə yoxdur,

sənin ardınca qaçaraq gəlsələr belə. 
*** 

Şərin tərəfinə keçdik, Allah ona görə öldü...
*** 

Sonuncu xristian çarmıxda öldü...
***

Uçmağı bacarmırsansa, uçurum kənarında
yuva qur ma.

*** 
Uçurumları sevənin qanadları olmalı. 

*** 
Yüksək dağlarda buzlar içində könüllü

yaşamaqdır fəlsəfə.
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Nə qədər yüksəliriksə, uçmaq bilməyənlərə
bir elə ki çik görünürük.

***
Dünyada heç nə insanı kin bəsləmə duyğusu

qədər tükətməz. 
*** 

Öz alovunuzda yanmağa hazır olmalısınız;
öncə kül olmadan özünüzü necə yeniləyə

bilərsiniz?!
*** 

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

*** 
Əxlaqa toxunan dərhal ləkələnir. 

*** 
Əxlaqsızlıq hər zaman əxlaqın libasına

bürünməkdən xoş lanar.
*** 

İnsan qəhqəhələrlə güldüyü zaman qabalığı
ilə bütün heyvanları geridə qoyur.

*** 
Kütlə içən bulaqların hamısı zəhərlidir...

*** 
Biz həqiqəti sınaqdan keçiririk... Ola bilər,

bundan insanlıq ölsün... 
*** 

Bu günün avropalısı dəyərliliyinə görə
Renessans avropalısından müqayisə

edilməyəcək qədər aşağıdır.

QISA FİKİRLƏR XƏZİNƏSİ
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Fikrən səyahət etdiyim bir yerdə kökü əgər
İlahi Həqiqətdə olan fəlsəfəyə tuş gəldimsə,
orada özümü evdəki kimi hiss etdim... İlahi

harada varsa, ora mənim mənəvi yurdumdur.
*** 

İnsan təbiətdəki ahəngi və gözəlliyi öz
zəifliyinin fərqinə vararaq Yaradıcının

Hikməti qarşısında boyun əyməklə 
kəşf edə bilər.

*** 
Azad bir adam üçün təbiətin gözəlliklərini,

Allahın sonsuz elmini və ucalığını
düşünməkdən daha dəyərli heç nə ola bilməz...

*** 
Düşünən kəs üçün gözəllik Əbədi Olana

açılan bir qapıdır...
*** 

Qəlblərimiz Allahı zikr etməklə aydınlanır. O-
nu zikr etdiyimiz zaman O da bizi zikr edər.
İslam Allahı zikretmə elmidir. İslam Allahı

bilmək elmidir. Ən böyük günah Allahı
bilməmək, O-ndan qəflət, yəni O-nu

unutmaqdır.
*** 

...Bilginin ən üstün dərəcəsi Allahı idrakdır.
Allahı dərk etmənin isə imandan başqa yolu

yoxdur, mümkün də deyil. 
*** 

Quran kimi müqəddəs kitablar insan
ruhunun tarixiylə doludur.

*** 
İradəni Allaha təslim edə bilmək həyatın

kədər və müsibətlərini belə şirin bir
qalibiyyətə çevirir. 

***
Bütün mövcudat Allahın Rəhman adından
nəşət etmiş, bütün surələr də yenə bu adla

başlamışdır. Bu adlar Allahın rəhmətiylə
əlaqəlidir.

***
Kainat insanla danışır. Dinin özüylə eyni

qaynaqdan gələn bir ayətdir kainat.
*** 

Dəyişməz olan Tanrı eyni zamanda dəyişən
hər şeyin qaynağıdır...

***
Allah Öz Gözəlliyini seyr etmək üçün kainatı

yaratmışdır. 
*** 

Təbiətlə barışmağın mənəvi nizamla
barışmağa bağlı olduğunu kimsə anlamaq

istəmir...
*** 

Əgər görmənin anlamını cismani gözün
gördüyünün fövqünə çıxarsaq, görmək –

inanmaqdır. 
***

Müasir insan heyrət duyğusunu itirib: bu,
müqəddəslik duyğusunu itirməyinin

nəticəsidir... 
*** 

Təkamül təbiətin çöhrəsindən İlahi Hikmətin
son işarətlərini də silib.

*** 
Qəlb gözü ki bircə dəfə örtüldü, daha insan

haqda əsl bilgiyə yetmək mümkün deyil.
*** 

Yer üzü Qərb sivilizasiyasının işlədiyi
xətaların yenidən işlənməsinə indən belə

qatlanacaq halda deyil. 
*** 

Yalnız məna göyündə bir ulduz olmağa
çalışmaqla insan dünya ilə ahəng içində

yaşaya bilər.
*** 

Renessans deyiləndə ilk ağla gələn – İslamla
daban-dabana zidd Prometeyçi ruhun Qərbdə

bir daha dirilməsidir, başqa heç nə. 
*** 

Bu modern fəlsəfə, həqiqətən, ənənəvi
hikmət qarşısında tam aldanış içində olub

Göyü fəth iddiasıyla qopan bir quru
gurultudan başqa nədir ki?.. 
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Əqidə, amal və məsləki yolunda ölümünə razı
olub da nəfsini fəda edən, kim olursaolsun,
böyükdür. Və bu böyüklük təqlidəşayan və

təhsinə müstəhəqqdir!

*** 
Hürriyyət şəminə aşiq olan pərvanəni heç bir

zülm və istibdad çiləsi vəsli-dildarə
yetişmədən saxlayamaz. 

*** 
Təbiət olduqca qəddar və birəhmdir. Göz
yaşlarına zərrə qədəri əhəmiyyət verməz.
Gülməyə, ağlamağa qarşı laqeyddir. Hələ

ağlamaqdan bir az da zəhləsi gedər. Çünki
ağlamaq acizlik əlamətidir. Acizlərin isə

təbiət ən birinci düşmənidir. Qüvvətli olanları
saxlar, zəif olanları əzər – budur onun rəftarı...

Fəqət bu, onun getdiyi doğru bir yoldur. 
*** 

Bir millətin ölməsi və yaxud ölgün fikirlərlə
yaşaması yalnız özünün bədbəxtliyi deyil,

bəşəriyyətin də böyük nöqsanını təşkil edir.
*** 

Tufana tutulan bir gəmi üçün hədəfsizlik nə
qədər öldürücüdürsə, tarixi saatlarda

bulunan bir millət üçün də əməlsizlik o qədər
öldürücüdür.

*** 
Tez bir zamanda maddətən tərəqqi edib

mənəviyyatca məhrum qalmaqdansa,
maddətən gec tərəqqi edib mənəviyyatca

müstəqil qalmağı tərcih edirəm. Çünki
millətin də, bəşəriyyətin də faydası bundadır. 

*** 
Milliyyət hissini itirməyənlər və milliyyət

ruhundan uzaqlaşmayanlar üçün aşıq
Kərəmdə, Koroğluda və bunun əmsalındakı
nəğmələrdə o qədər ülvi hisslər və o qədər

geniş zövqlər vardır ki, onu ancaq saz
nəğməsi ilə oxunduğu zaman hekayə

qəhrəmanının dərdinə tamamilə aşina ola
bilən köylülər qədər saf və pak ürəklərimiz

anlaya bilərlər... 
*** 

Yolun yıldızını tanımadığımızca əli titrəməz
sükançını da bulamayacağız. 

*** 
Bir millətin öz tarixini bilməsi qədər qüvvətli
bir ittihad və təməddün amili təsəvvür oluna

bilməz. 
*** 

Böyük əməllərə malik olmayan yazıçıdan,
əmin olunuz ki, fövqəladə və müasir bir əsər

gözləmək xətadır. 
*** 

Milli işlərdə ən böyük saiq xalqı sevmək və
milliyyətinə dəli bir aşiq qədər mərbut

olmaqdır.

Bu dünyanın tikanlı yolları ilə getməkdən
qorxmayın!.. O tikanlar sizin dabanlarınızdan

xarab olmuş artıq qanları çıxaracaq!..
***

Arxan günəşə doğru dayansan, ancaq öz
kölgəni görərsən. 
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*** 
Böyük şair sükutumuzu dilə gətirməyi

bacaran kəsdir. 
*** 

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

*** 
Gerçəklər bir çocuğun ən səmimi gülüşü, ya
da bir sevgilinin öpüşü biçimində səslənir
bizə; amma biz bu sevginin qapısını üzünə

çırpır, onunla düşmənimizmiş kimi
davranırıq.

*** 
Günahsız yalnız o kəsdir ki, başqasının

törətdiyi cinayətdə özünün də payı olduğunu
hiss edir. 

*** 
Hər qışın ürəyində titrəyən bir bahar var...

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

*** 
Xatirələr də görüşməyin bir şəklidir.

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

arzularla yaşamağından əl götürə.
***  

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

***  
Qürurlu olmaq – sənə lazım olduğundan azını

götürmək deməkdir.
***  

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

*** 
Sənə söylədiklərimin yarısının bir anlamı

yoxdur, ancaq onlarsız da qalan o biri yarısı
olmazdı. 

Ya Allaha baş əyər, heç kimsəyə əyməzsən, 
Ya hər kəsə baş əyər, heç bir şeyə dəyməzsən.

*** 
Kaş mən Allah kəlməsindən başqa ağzından

tək söz belə çıxmayan bir dilsiz olaydım!.. 
*** 

Allahsız adamın fikrinə, Allahsız cəmiyyətin
məfkurəsinə... inanmıram! 

*** 
Hər qəhqəhə çəkəndə Allaha şükür etmirsən, 

nədən hər ağlayanda O-na qəzəblənirsən? 
*** 

Ayağın daşa dəyəndə “Allah qəhr eləsin”
deməməlisən; 

dua etməlisən ki, daşa dəyən ayağın var…
*** 

Nə gəlirsə başımıza, Haqdandır; 
fəqət gəliş səbəbi Haqdan ayrılmaqdandır. 

*** 
Aldığımız nəfəsi belə geri veririksə, heç bir

şey bizim deyil.
*** 

Dünya gözəl olsaydı, doğularkən
ağlamazdıq… Yaşarkən təmiz qalsaydıq,

öləndə yıxanmazdıq.
*** 

Əgər dadını bilsəniz, çörəyi bölüşmək
çörəkdən daha ləzzətlidir. 
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*** 
Həyatımızın yarısını uyuyaraq keçiririk, qalan

yarısını da uyudularaq…
*** 

Siz bir sərrafın bağırdığını heç eşitdinizmi?
Qiymətli malı olanlar bağırmaz.

*** 
Dağı tanıyan necə tanımaz uçurumu? 

Madəm ki yüksəliş var, eniş olmaz olurmu?
*** 

Tövbə qapısı açıqdır dediksə, təzə
günahlarmı işləməlisən? 

*** 
Tabutumun taxtası, bilsəm, hanki ağacda?.. 

Gülümsəyən vaxtı gözəlləşməyən bir çöhrə heç
görmədim. 

*** 
Həyatı sizə gülməyi unutduracaq qədər ciddi

qəbul etməyin.
***  

Cəhənnəm boşdur, çünki bütün şeytanlar
burada.

*** 
Asan satılan kitab yazmaqçün asan satılan

beyin olmalıdır.
*** 

Özünüzü görməməzliyə vursanız belə,
gerçəklər var olmağa davam edir.

*** 
Bəlkə də, bu dünya bir başqa dünyanın

cəhənnəmidir. 
*** 

Xoşbəxt olmağın ən gözəl yolu bir başqasını
xoşbəxt eləməkdir. 

*** 
Təmiz qəlbli insanlar heç bir zaman rahat

həyat yaşaya bilməzlər. Çünki özlərini
başqalarının xoşbəxtliyi üçün fəda edərlər. 

*** 
Dərdlərini göz yaşlarında boğmaq istəyənlərə

dərdlərin üzmək bildiyini söyləyin.
***  

Həyatın çirkin oyunlarına rəğmən, hələ
gülməyi bacara bilən insan, demək, həyatın

fəlsəfəsini anlamışdır.
*** 

İnsan xoşbəxtlik haqda düşünmək
məcburiyyətində qalmasaydı, həyat nə qədər

də əyləncəli olardı.
*** 

Bir arxadaşda sevmədiyim şey – diqqət
çəkmək üçün yanındakı insanı sürəkli

aşağılamağa çalışmağıdır. 
*** 

İnsan yıxılmaqdan deyil, yıxılanda “haydı,
qalx” deyəcək bir dost səsi eşidə

bilməməkdən qorxar.
*** 

İnsan sabahını o qədər düşünür ki, bu günü
əlindən qaçırtdığının əsla fərqinə varmaz. 

Tərtib və tərcümə etdi: 
Cəlal Məmmədov
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Napoleon olmadan belə Müqəddəs
Yelena adasında ölmək olar.

*** 
Çin olmayan arzularımız da

bəxtiyarlığımızın ayrılmaz parçasıdır.

*** 
Keçmişin pis olduğuna dair ümumi

qənaət məhz təkamül nəzəriyyəsi ilə
birgə formalaşmışdır.

*** 
Düşmənə nifrət dosta məhəbbətdən

daha asan, daha əyləncəlidir.

***  
Elə məşğulam ki, ölməyimi başqa vaxta

keçirəsi oldum.

***  
İstəyirsən uzunömürlü olasan, ulu babalarını

seçərkən diqqətli ol. 

*** 
Qərarsızlıqdan da betər yorucu və faydasız

heç nə yoxdur.

***  
Nə qədər az bilsəniz, bir o qədər inadla

müdafiə elərsiniz.

*** 
Çox adam ancaq bədbəxtliyə düçar olanda

anlayır ki, bir zamanlar xoşbəxtmiş. 

***  
Öz xoşbəxtliyinizi istəyirsinizsə, başqalarının

da xoşbəxt olmağına razılıq vermək
məcburiyyətindəsiniz.
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BUZ ADAM

Ey Buz adam,
Danış görüm, niyə beləsən?
Çoxmu ağlatdılar səni?
Damla-damla yığıb göz yaşlarını,
Buz adam düzəltdilər,
Sonra atdılar səni?
Danışmağa qorxursan,
Danışanda da
Özünü güclü göstərmək üçün
Ən sərt sözləri seçirsən,
Bir sözü yüz ölçüb bir biçirsən.
Necə də uzaqsan axı!
Baxışlarında nə qədər şübhə var.
İp üstündə gəzən adamlar kimi
Yaşayırsan bu dünyada.
Bilmirəm, səndən kimlər keçdi?
Amma nə qədər gizlətsən də,
Yaralarını görürəm.
Elə bilmə, yetişmisən,
Qoralarını görürəm...
Gəl dərinlərə enək,
Bax orada, ürəyinin bir küncündə
Unutduğun uşağı xilas edək,
Buzluqlardan çıxaraq onu.
Qoru bütün pisliklərdən, isit
Köksünə sıxaraq onu.
Əllərini ver, güvən mənə,
Bacarırsansa, inan mənə.
Mən onlardan deyiləm!
Səni vurmağa gəlməmişəm,
Səni dondurmağa gəlməmişəm.
Ey Buz adam,
Əllərini ver mənə!
Sənə günəş gətirmişəm!
Sənə günəş gətirmişəm!

QIŞ MƏNZƏRƏSİ

Qızım!
O çılpaq ağaclar ki var,
Gövdəsində yarpaqlar gizlənib.
Gün gələcək, çıxacaqlar.
Elə bilmə, çiçəklər yoxdur daha.
Hər yer çiçəkdir, Qızım!
Torpağın altında, yerin üstündə.
Gün gələcək, açacaqlar.
Yer üzünün saçı ağarıb,
Günəş gəlib boyayacaq.
Qar da gizlənəcək,
Başını qoymağa başqa yer tapıb,
Gedib orada uyuyacaq.
Elə bilmə, dünya
Həmişə belə olacaq.
Belə getməz, Qızım!
Burda qış tez keçər,
Tanrının təqvimində ötməz, Qızım.
Bilirsən, Tanrı içində xoşbəxtlik gizlədib,
Onun da gələcək baharı!
Onun da baharı gələcək!
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* * *
Qatil olmaq istəyirəm, Eşqim!
Bütün ayrılıqları öldürmək istəyirəm.
Gedib gətirəkmi vüsalı gizləndiyi yerdən?
Eşqim, bir uçurum istəyirəm,
Yolumuza çıxan daşları atıb gedək.
Gecəyə, gündüzə baxmayaq,
Ümidi əllərimizdə tutub gedək.
Yolumuz uzun olsa, yormaram səni,
Kitabları mən daşıyaram,
Xoşbəxtliyi sən...
Kağız gəmilər nə gözəl üzür
Göz yaşlarında!
Səsində bir az Şəhriyar kədəri var,
Bir az da Vahid yorğunluğu...
Bir də səsini heç vaxt eşitmədiyim
Füzulinin susqunluğu...
Mənzərə gözəl olsa da, canım yanır...
Ağlama, Can parçam!
Söz, nə qədər susasam da,
Daha içməyəcəyəm göz yaşlarını.
Nə çox düşündün axı, gəl də!
Günah etməkdənmi qorxursan?
Qorxma, ayrılığı öldürmək eşqə caizdir.
Gəl gedək, öldürək onu!
Gedək, görsün necə acizdir!

* * *
Hecaya uymayan sözlər...
Yanındadır, amma götürə bilmirsən.
Nə qədər axtarsan da,
Heç bir söz doldura bilməyəcək
Misralarının boşluğunu...
Bircə hecaya qurban gedən
Minlərlə sözün xətrinə,
And verirəm səni Cavidin bircə sətrinə,
Anla məni, Şair!
Hecaya uymayan sözlər kimiyəm,
O qədər gərəkli, o qədər atılmış...
Heç nə aid olduğu yerdə deyil,
Ehtiyacın olana uçmaq istəsən,
Gedib lap başqasında yıxılırsan.
Aid olmadığın ürəkdə boğulursan,
Sıxılırsan.
Bircə hecanın...
Bircə rəqəmin...
Bircə xətanın...
Güdazına gedir hər şey.

Nə qədər çalışsan da,
Boşluqlar dolmur, Şair!
Anla məni...
Hecaya uymayan sözlər kimiyəm,
O qədər gərəkli, o qədər atılmış...

* * *
Bilirsən, ata,
Daha heç nə istəmirəm səndən...
Nə bir gəlincik,
Nə də şokolad həvəsindəyəm.
Nə rəngli kağızlar al gətir,
Nə də rəngli qələmlər.
Səndən gizlətdiyim
bircə rəngim var mənim - Qara,
O, mənə yetər...
Fərz et ki, gedib görmüşəm
Ətəyindən tutub “gedək” dediyim hər yeri.
Olmayan çərpələngimin
Göyün ən uca qatına çıxdığını düşün.
Unut gözlərimdəki kədəri,
O bapbalaca balanın hələ də
Sənə sevinclə baxdığını düşün.
Ya məktəb, ya həyat,
Nə fərqi var axı?
Fərz et ki, burda da “beş”dir bütün
qiymətlərim.
Tanrının da müəllimim kimi
Məndən razı qaldığını düşün.
Göydən yağan hər yağışın
Sənə Tanrıdan
təşəkkür məktubu olduğunu düşün.
Elə bil ki, boyamışam
Çəkdiyim rəsmləri.
O ağrılı bayatıları unut,
Dünyanın ən şən nəğmələrini
Oxuduğumu düşün.
Mən səndən heç nə istəmirəm ki, ata.
Susqunluğumu anlamasan da, olar.
Şeirdi də, yazmışam,
Misralarımdakı fəryadımı da unut,
Lap belə adımı da unut.
Mən çörək də,
Su da taparam bir yerdən,
Gəl dərd etmə bunları.
Amma səndən son istəyim:
Çox yaşa, ata!
Qurbanın olum,
Mənim üçün yaşa!
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Ona qədər biz nə meşəbəyi görmüşdük, nə
canavar...

– Hazırlaşın! Sabah lagerə gedirsiz! 
Özü bilə-bilə son gün xəbər verdi ki, heç

kim etiraz etməyə fürsət tapmasın. Biz ilk
dəfədir evimizdən, atamızdan, anamızdan uzaq -
da yaşamalı olacaqdıq. Həm də az qala əsgəri
xidmətə bərabər bir yerə göndərilirdik. Anam
acıqlanmışdı, kədərlənmişdi. Amma cürət edib
qəti şəkildə etiraz edə bilmirdi. Yaxşı bilirdi ki,
atam bununla bağlı qərar veribsə, üstəlik, hər
şey hazırdırsa, sabaha bizi aparmaq üçün dos-
tuna maşınla gəlməyi belə xahiş edibsə,
deməli, heç nə dəyişə bilməz. Bilmirəm, bu
fikri onun başına kim salmışdı?! Bəlkə də, bun-
dan əvvəl lager haqqında elə-belə söz salıb, biz
də gic kimi görmədiyimiz bir şeyi həvəslə

istəmişik… Ya da hansısa dostundan gəlib belə
bir fikir, yeyib-içmək məclisində kimin nə planı
olduğu, yay tətilində uşaqlar üçün nə düşün -
dük ləri müzakirə edilir, yəqin, kimsə dilini dinc
qoymayıb, lagerdən danışıb, bizimki də həvəsə
gəlib, elə bilib, ürəyimiz gedəcək bu təklifə.
Lager… Evdən-eşikdən uzaqda. Dünya nın o
başında. Hələ anamsız qalmaq… Nə yaşım var
idi ki mən yazığın?! Lagerə düşərgə də deyə
bilərik… Öz dilimizdə. Nə gərək var, hamı lager
deyirdi, biz də lager desək, dünya dağılmaz ki.
Üçüncü variant da vardı. Kişini bezdirmişdik
nadincliyimizlə. Əslində, o qədər də nadinclik
etmirdik. Sözəbaxan uşaqlar idik. Yaxşı oxuyur-
duq. Amma hərdənbir xalxın uşaqları kimi
uşaqlığımızı da yaşayırdıq. Velosiped istəyir -
dik, almırdı, qonşunun oğlu velosipedini
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“kruqa verirdi”, biz də ona xiyar-pomidor verib,
əvəzin də velosipedini sürür dük. Sonra pinəçi
Nurəddinin oğlu ciqan Niyazinin ban dasına
qoşulduq bir ara. Şəhərin altından girib,
üstündən çıxırdıq. Bir qarış boyu olan Niyazi -
dən qorxmayan yox idi. Herti-perti gədələr
qarşısında diz çöküb, ağlayıb yalvarırdılar
bağışlanmaları üçün. Niyazi gözünə döndüyüm
də belində gəzdirdiyi bıçağını çıxarıb, diz
çökənləri əməllicə sındırmasa, yalvartmasa, əl
çəkmirdi. Deyilənə görə, nə vaxtsa bir-ikisini
vurub muş, bir-ikisinin də üzünə “şram” atıb -
mış. Ona görə kim Niyazinin adını eşitsə,
şalvarını batırırdı. Mənə görə, Ağdam ləhcə -
sində ən yaxşı danışan elə Niyaziydi. Xüsusi
pafosla danışırdı, bizdən fərqli, hamıdan fərqli
danışırdı. Danışanda da alt dodağı sola doğru
əyilirdi. “Qaqa, saa deməmişdiiim?..” – deyəndə
bəs edirdi qabağındakı adamın titrəməsinə.
Biz də Niyazinin bandasında kef edirdik. Kimin
həddi var idi “gözünün üstündə qaşın var”
deyə. Daha sonra “Sünbül” kafesinə dadandıq.
Dünyanın dadı-duzu, ləzzəti “Sünbül”ün
xəngəlindəydi. Bal idi, İlahi, qaymaq idi, ləzzət
idi. Yarpaq xəngəli, yanında da ayranı. Yazıq
anam bir dəfə gəlib, bizi orda tutmuşdu.
Dərsdən qaçıb getmişdik deyə. Sonra demişdi
ki, sizin ürəyiniz nə vaxt xəngəl istəsə, deyin,
mən bişirim də. Bu sözü sonralar da tez-tez
eşidirdik. Amma biz “Sünbül”ün xəngəlindən
ötrü ölürdük. Həm də kişilənirdik… Özümüz
gedirdik, özümüz “şot” verirdik. Bu da ləzzət
eləyirdi. Nə yaşımız var idi ki?! Bizim
taylarımız qapının ağzına çıxa bilmirdi icazə
almamış.  Elə biri bizim dayıoğlu. Nənəsi, anası
təpəsin əzərdi qapıdan on metr uzağa getsə.
Onu da biz pozduq. Hər onlara gedəndə onu
evdən oğurlayıb gəzməyə aparırdıq. Balaca
bacısını qapıda keşikdə qoyurduq. Deyirdik,
biz döngənin başına çatanda qaç mamangilə de
ki, Rəşadı apardılar. Belə-belə dayıoğlu da
kişilik məktəbini oxumuş oldu. Hə, kim nə
deyir-desin, bu, kişilik məktəbi idi, sadaladığım
bütün pisliklərin içində yaxşı şeylər görmək
lazımdır. Sonradan bunlar bizim formalaş ma -
ğımız da, xarakterimizdə xüsusi rol oynadı.
Mən atamın cibindən pul da oğurlamışam,
amma böyüdükdən sonra kiminsə bir mana -

tına göz dikməmişəm. O, uşaqlıq idi. Uşaqlıqda
qaldı. Biz – qardaşım da, mən də sanki hər
şeyin dadına, ləzzətinə dərs çıxara-çıxara,
analiz edə-edə, bir nəticəyə gələ-gələ baxırdıq.
Velosiped də aldım. Gizlətdim. Gizlincə sürür -
dük. Oğurluq pulla alınmışdı deyə. Kişi nin
cibindən ilk dəfə çəkdiyim pula, qəribə də olsa,
qab-qacaq almışdım. Anam pulu hardan
aldığımı soruşanda yerdən tapdığımı demiş -
dim. Pulun cibimdə qalmasından qorx du -
 ğumdan, guya yönlü iş görüb, qab-qacağa
verib, gətirmişdim evə. Daha sonralar isə pu-
lumun olması uşaqların arasında ən bahalı
siqareti mənim çəkməyimə şərait yaratmışdı.
Hə, deməmişdim, hə? Siqaret də çəkirdik.
Qonşunun eşşək boyda gədəsi bizim həyətə
keçəndə öyrətmişdi. Dedi, gəlin siqaret çəkək.
Dedik, biz siqaret çəkmirik. O da dedi, bu, siz
bilən siqaret deyil, kağızın arasına xəzəl qoyub
çəkək. Elə ilk anda da yaxalandıq. Anam işdə
idi. Atam, adəti üzrə, günorta dincəlməyə
gəlmişdi, işə qayıdacaqdı. Evdən çıxanda zəhri -
marı ağzımda gördü. İş-miş yaddan çıxdı.
Qonşunun gədəsi rədd oldu. Qardaşımla məni
“kladovka”da asırdı gerçəkli. Anam da yox idi
ki, qanımızın arasına girsin. Ağlamaqdan qan-
bağır olmuşduq, qorxudan ölürdük, yalvar-
maqdan əldən düşmüşdük. Denən, a kişi,
kağızdır da, niyə öldürürsən bizi, bir-iki kəlmə
de, başa sal, çıx get işinin dalınca. Bax, həmin
o asıb-kəsmələr sonradan bizi siqaretlə tanış -
dırdı. Aksiomadı. İnsanı nədən çəkin dirsən,
ona doğru gedər. Dedik, görək  bu nədi belə,
bunun üstündə öldürürdü bizi?! “Monte Carlo”,
“Magna”, “LM”, “Congress”, unutduğum qəribə
adlı siqaretlər... Mənsə ən bahalısını – “Marl-
boro” çəkirdim. Boynusınmış dükan satıcı la rı -
nın isə heç vecinə də deyildi uşaqların ağ
ciyər ləri. Kopolunun “Marlboro”su, qoxusu,
ətri bambaşqa idi. 

Gerçək siqaretlə də tutuldum. Səhər-səhər
guya uşaqlarla qaçmağa gedəcəkdik. Baxdım,
atam məhlənin başında dayanıb, işə getmək
üçün taksi gözləyir. Uşaqlar dedi, atan ordadı,
gəl, yolumuzu dəyişək, dedim, yox. Getdim,
görüşdüm. – Atam, hara gedirsən bu vaxt? –
Atam mənə “atam” deyə xitab edirdi. Dedim,
uşaqlarla qaçmağa gedirik. Sevindi yazıq kişi.

20 | ULDUZ



Cibimə o qədər zir-zibil doldururdum ki, məni
görəndə həmişə adət etmişdi üstdən şişmiş
ciblərimə toxunub, “Bu nədi, cibini boşalt” –
deməyə. Adəti üzrə, üzümdən, boynumdakı
yarpaq xaldan öpdü… Buna peyğəmbər
nişanəsi də deyirlər. Deyirdilər, peyğəmbər
barmağın basıb. Uşaqlıqda o qədər demişdilər
ki, hələ də buna inanıram, özümü bütün
bədliklərə, xata-bəlaya qarşı mühafizə olun -
muş müqəddəslərdən sanıram. Pencəyin cibini
deşib, siqaret qutusunu astara ötürüb arxa
tərəfə itələmişdim. Elə bil əli ilə qoymuşdu.
Düz belimdə qutunu “ifşa elədi”:

– Çıxart görüm, bu nədi?  
O an əlli bəhanə fikirləşdim. Xeyri olmadı.

Əvvəl nəsə başqa bir şey mızıldandım. Siqaret
cibimdən çıxanda qəzəbli-qəzəbli baxıb, “Ki-
mindi bu?” – deyə soruşdu. Dedim, Aydınındı,
atasına alıb. Dedi, səndə nə gəzir? Dedim,
Aydın xahiş etdi ki, saxla, sonra götürəcəm.
Ağzıma gələni danışdım. Belə olmağıma
baxmayın. Vallah, yalan danışa bilmirdim.
Qulaq larıma qədər qızardım. Həm də biz
uşaqkən unudurduq ki, atamız da uşaq olub.
Ona “atış gəlmək” mümkün deyil. Ona görə iki
vur ikinin cavabı kimi siqareti tapa bildi. Nə
Aydına, nə Aydının atasına, əslində, mənə inan -
madı.  Qulağımın dibində açılan şapalaq bütün
öpüşləri, xalları, peyğəmbər nişanəsini unut-
durdu o anda. Gözlərim doldu. Dedi, get evə,
işə dəyib gəlirəm, səni asacam. Çevrilib evə
doğru gedə-gedə “uşaqların sözünə niyə
baxmadım, arxa küçədən niyə getmədim” deyə,
özümü bildiyim yüngülvari söyüşlərə qonaq
eləmişdim ki, arxadan çağırdı, “ə, bura qayıt,
əəə, bir dəqiqə”. Atam-matam yaddan çıxmışdı.
Üç yüz altmış dərəcə çevriliş – atamdan – ə –
yə. Qayıtdım. Yenə axtarmağa başladı. Bu dəfə
əsl polis əməkdaşı kimi. Siqareti  tapıb, kibriti
axtarmayacaq? Ay-hay. Elə bil əli ilə qoymuşdu.
O biri deşikdə də kibrit qutusunu tapdı – bu da
yandırmaq üçündü, köpəyoğlu? Get, gəlirəm. –
Çevrilən kimi dalıma da bir “moşnu” təpik. 

Atam gələnədək qırx dəfə öldüm-dirildim.
Anam məni müdafiə etmək üçün bilmədi nə
düşünsün. Özümü xəstəliyə də vurdum, xeyri
olmadı. Aydını çağırıb, soruşdu, boynuna
qoydu ki, atası belə bir siqaret sifariş vermə -

yib?. Qapıdan çıxmaq qadağan edildi. 24 saat
nəzarət altında idim az qala. Qəzəbli nəzərləri
məni hər yerdə izləyirdi. Yumşalmırdı ki
yumşal mırdı. Doğrudan a, heç yadıma düş mür -
dü. Səbəb elə bu idi, yəqin. Bizi gedər-gəlməzə
göndərməklə qisas alacaqdı. Bizim anla mımız -
da kişilik məktəbi yuxarıda sadala dıqlarım,
onun anlamında isə lager idi! Əşşi, olsun
düşərgə. Axşama doğru anamı əsəbiləş dirən
başqa bir sürpriz də oldu. Beyləqandan bacısı
oğlu gəldi. Bu nə idi indi? Biz evdəykən dəvət
etsə, yenə nəysə. Bizimlə oynayacaqdı və s. Bizi
yola salıb, bunu niyə dəvət edir ki? Anam da elə
buna hirslənmişdi. “Mənim balalarımı sürgünə
göndərir, öz bacısı oğlunu kef verməyə çağırır.
Bunun qulluğunda durmaq var indi”. 

Səhər tezdən maşın gəldi. Sarı kişinin
Nivası. Gedəcəyimiz yerin adı Abdal-Gülablı
imiş. Get ki gedəsən. Dağların başına doğru,
getdikcə üzüyuxarı, buludlara tərəf dırmaşırıq.
Ora çatanda möhtəşəm bir mənzərəylə rast -
laşdıq. Hər tərəf yamyaşıl meşə, dağların
ətəyin də çəmənlikdə qalacağımız düşərgə.
Saysız-hesabsız çadırlar. Atam bizi düşərgənin
rəhbərliyinə tapşırıb, təhvil verib, soyuq-soyuq
görüşərək çıxıb getdi. Bizə qalacağımız çadırı
göstərdilər. Bir çadırda on çarpayı. On oğlan
uşağı. Təbii ki, qızların çadırları ayrı idi. Yed-
dimiz var idik. Ortada olan üç çarpayı boş idi.
Kiminçünsə saxlamışdılar. Elə ilk gündən
macəralar başladı. Başıma gələcəklər çox göz -
lət mədi. Qarnımın qurultusu qulaq batırır dı.
Havamı dəyişmişdim deyə, vəziyyət gərgin idi.
Soraqlaya-soraqlaya ayaqyolunu tapdım. Dü -
şər gənin tam kənarında, az qala meşənin
içində idi. Hansısa heyvan parçalamağa cəhd
eləsə, düşərgə xəbər tutana qədər adamın
sümüyü qalar. Baxdım ki, qapının birində cəftə
var, amma o birində sındırılıb. Rahatlığı
sevirəm. İçəri keçib, qapını bağladım. Təzəcə
oturmuşdum ki, iki-üç qızın deyib gülə-gülə
yaxınlaşdığını eşitdim. Hardan bilim  başıma
gələcəkləri. Sən demə, bu, qızların tualeti imiş.
Qapıda yazılmamışdı. Ya da mən fikir vermə -
miş dim. Beş dəqiqə gözləyib, qapını dartış -
dırdılar. Az qala nəfəsimi də tutmuşam ki,
birdən hiss edərlər içəridə oğlan var, biabır
olaram. – “Kimsə var? Çıxmırsınız?..” Lənət
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şeytana. İşə düşdük də. Görürsünüz bağlıdı,
çıxın gedin də. Sonra gələrsiniz. Ürəyimdə
donquldanıram. Deyinirəm. Getmək fikirləri
yoxdur. İçəridən səs gəlməyincə mənim yerimə
bunlar əsəbiləşirlər. Bir-birlərinə gileylənə-
gileylənə qapını qurdalayıb suallar yağdırırlar.
Ən zəhləm gedən, ən nifrət elədiyim şeydir…
Mən ayaqyolunda olanda məni kimsə narahat
etsin, tələsdirsin. Gözümün düşmənidir. Qalxıb
səssizcə dayanmışam. Qızlar isə getmirlər ki
getmirlər. Baxdım ki, nəfəslik var, hə, “fortuşka”
Birtəhər yuxarı dırmaşıb, özümü pərçimlədim
ora.  Meşəyə açılırdı nəfəslik. Amma, sən demə,
düz dibdə arx var imiş. İş işdən keçmişdi.
Dizimə qədər lıqqanın içinə batdım, təngnəfəs
özümü yetirdim çadıra. Qardaşım nə baş
verdiyini soruşdu, mən danışdıqca qəşş elədi.
Sonra heç xəbərim olmadı bağlı qapının
aqibəti necə oldu. Qorxumdan, yalan olmasın,
iki gün o tərəflərə fırlanmadım. 

Təlimatlandırmağa başladılar. Səhər neçə -
də qalxmalıyıq, səhər yeməyi saat neçədədi,
sonra nə, daha sonra nə və sair və sair… 

Buranın dəhşəti gecələr imiş ki. Səssizlik,
qurd ulamaları, çaqqal bağırtıları, vahimə nə
vahimə. Qorxa-qorxa, üyüdə-üyüdə birtəhər
yuxuya getdik. Səhər oyanan kimi çadırların
yanlarını və üstünü necə açmalı olduğumuzu
başa saldılar. İçərinin havalandırılması üçün.
Bir yerdə duran deyiləm. Həm başıbəlalıyam,
həm də nadinc. Ona görə mənə qohum-əqrəba
“çatı” da deyirdi, “quyruğu yanmış siçan” da.
Dırmaşdım yuxarı, çadırın üstünü açdım. Mən
enənədək uşaqlar da çadırın yanlarını “həll
etmişdilər”. Sən demə, bunu hava qaralmamış,
vaxtında da bağlamaq lazım imiş. Gecə bütün
çadırlardan fərqli olaraq, bizim çadır açıq
qalmışdı. Uşaqlar qorxularından tərpənmək
istəmirdilər. Hamı bir-birinə baxıb, kimin irəli
düşəcəyini, fədakarlıq edəcəyini gözləyirdi. O
gecə çadır açıq qaldı. Yeddi çarpayı dairəvi
şəkildə kənarlarda yerləşdiyindən heç kəsin
gözünə yuxu getmədi. Canavar, çaqqal bir yana,
itdən, pişikdən də qorxurduq indi. Amma çox
şükür, səhər tez açıldı və bundan sonra
növbətçilik sistemi yaratdıq. Artıq çadırın üstü
və yanları zamanında açılıb, zamanında bağ -
lanacaqdı. 

Bizi dağlara gəzməyə apardılar. Sıldırım
qayaların üzərində yazılmış adları görüb biz də
həvəsə gəldik. Ən yüksək yerlərdən birinə mən
də adımı yazdım. Axşama kino göstərdilər,
sabah səhər kəkotu yığmağa gedəcəkdik.
Gündüzlər gözəl, günəşli yay havasını axşamlar
sərin dağ havası əvəzləyirdi. Hərdən üşüyür -
dük. 

Səhər yeməyindən sonra kəkotu dalınca
dağa qalxdıq. Bölük rəhbəri otlardan, otların
faydasından danışa-danışa kəkotunu necə
yığmağı göstərirdi. Mənim dərdim isə başqa
idi. Salamat qalmaq adətim deyildi. Baxdım ki,
uzaqda iki gənc dağın ətəyinə çatmaq üzrədi.
Dedim, görən, qaçsam, onlardan tez çataram -
mı. Elə bu ağılla üzüaşağı yelləndim. Getdikcə
sürətim artırdı və mən hiss etməyə başladım
ki, bir azdan bunun qarşısını ala bilmyəcəm.
“Tormozlamaq” istədim. Bu isə daha pis imiş.
Yuvarlanmağa başladım. Yuvarlandıqca kol-kos
üzümü, gözümü, üstümü-başımı, bədənimi
cırmağa başladı. Qardaşıma xəbər veriblər ki,
mən yuvarlanıram. Özünü yetirdi. Amma artıq
gec idi. Cırıq-cırıq olmuşdum. Ufuldaya-uful-
daya, müəllimdən də azar yeməyim deyə,
ağrılarımı içimə saldım. O gecə ağrılarıma
sarılıb yatdım. Anamı düşünə-düşünə. Səhər
oyananda ağrılarım azalmışdı. Və yeni macə -
ralar arzulayırdım. Axşama canlı konsert
olacaqdı. O gün çadırımızdakı  çarpayıların
sahibləri gəldilər. İçində biri yüz yetmiş kilo,
yekəpər bir şey idi. Yanındakılar da bu ərköyün
uşağın qohumları, əlaltıları idilər. Darıxmasın
deyə, onun üçün hər şeyi düşünmüşdülər. Sən
demə, bizə çadır yoldaşı yox, ataman göndərib -
lər. Çadırın sahibi bu idi elə bil. Bunu ditdililər
yeməsinlər deyə, çarpayının dörd bir tərəfini
cuna ilə bağladılar. Krallara layiq bir yer
düzəltdilər. Yaramaz oğlu yaramaz başladı
uşaqların başına oyun açmağa… Acılamağa...
Məzələnməyə... Heç kimin səsi çıxmırdı. Hamı
çəkinirdi ondan. Hardansa eşitdik ki, bu camış
lal Tahirin oğludu. Biz heç lal Tahirin kim
olduğunu da bilmirdik. Hər kim idisə, düşərgə
rəhbərliyinin də, əməkdaşlarının da ondan
çəkindikləri şübhəsiz idi. Elə buna görə onun
oğlu çox rahat hərəkət edirdi və bəlkə də,
uşaqlar şikayət etməyin mənasızlığını bildik -
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ləri üçün susurdular. Dəqiq yadıma gəlmir,
amma mən qardaşımı və özümü təhlükədən
sığorta lamaq üçün ona kiminsə adını vermiş -
dim. Ya atamın, ya atamın dostlarından birinin.
O da tanımaya-tanımaya özünü tanımış kimi
göstərib, bizimlə mehriban olacaqmış kimi
reaksiya vermişdi. Elə ilk gecə Lal Tahirin oğlu
hamımızdan öncə yuxuya getmiş bir uşağın
ayaq barmaqlarının arasına kağız parçası
qoyub, od vurdu. Alov barmaqlarına çatanda
yazıq uşaq dik atıldı yuxudan. Nəsə demək
istədi, qorxdu, boğula-boğula qaldı. Lal Tahirin
oğlunun hoqqaları saya gəlmirdi. Və hamı
dözürdü. Allahdan mənim siyasətim işə yara -
mışdı. Bizimlə işi olmurdu. Bir neçə gün sonra
dedilər ki, qolunuza “nakolka” vurdurmaq
üçün sıraya düzülün. Müəllimlər görmə sinlər
deyə, “əməliyyat” hava qaralandan sonra
aparılırdı. Kim nə istəyirdisə, qoluna kibrit
çöpünün kükürdüylə yazırdılar. Mən də
qoluma “X” yazdırdım. 

Atam dayımla bizə dəyməyə gələndə bu
dəfə də qolumdakının zibilinə düşdüm. Hardan
xəbər tutmuşdu, necə öyrənmişdi, bilmədim.
Qulağım bərk dartıldı, dayım əlindən alma -
saydı, bir qapaz da gələcəkdi. Yaxşı qutardım. 

Bir neçə gün sonra, gecənin bir aləmində
meşədən güllə səsləri gəldi. Düşərgədə aləm
bir-birinə dəydi. Bütün uşaqlar qorxu, səksəkə
içindəydi. Hər kəs nə baş verdiyini öyrənmək
istəyirdi. Səs-küy çox olduğundan çadırların
önünə çıxmışdıq. Düşərgənin rəhbərliyi bir-
bir çadırlara yaxınlaşıb nəsə deyirdi,
sakitliyə çağırırdı. Bizim də
çadırımıza yaxınlaşıb, “Uşaqlar,
qorxulu heç nə yoxdu, keçin, yatın”
– dedi. Üzündəki təlaş və həyəcan
bəlli idi, gizləməyə çalışsa da.
Qorxmayın! – bir daha təkrarladı
– meşəbəyi sizə canavar
vurub, səhər sizi canavar
kababına qonaq edəcək. 

Həmişəki günlərdən daha
tez oyanmışdıq. Elə bil səhər
daha tez açılmışdı, gün daha tez
doğmuşdu bu gün. Bizə heç nə
deyilməsə də, gecəki gərginlik
hələ də qalmaqdaydı. Böyüklər

ora-bura gedib-gəlir, nəyisə ciddi-ciddi
müzakirə edirdilər. Biz isə canavar qonaq lığını
gözləyirdik səbirsizliklə. Gözü müzü gəlib-
gedənə zilləyirdik ki, indi – gəlin, meşəbəyi
çağırır – deyəcəklər. Meşəbəyini də, canavarı
da görməkdən ötrü ürəyimiz gedirdi. O gün
axşama qədər bizi heç kim heç hara çağırmadı.
Hətta başqa günlərdən fərqli olaraq, bizimlə
maraqlanan olmadı, başlı-başına qal mış dıq. O
çal-çağırlı düşərgəyə ölü bir süküt, vahiməli bir
kədər çökmüşdü sanki. Sonra xəbər verdilər ki,
hazırlaşın, valideyn ləriniz gəlib aparacaq.
Axşamüstü atam dostuyla arxamızca gəldi. Biz
nə baş verdiyini bilmirdik, soruşmağa da
çəkinirdik… 

Evdə atamla anamın söhbətini eşitdik…
söhbət meşəbəyini qonşuların öldürməsindən
gedirdi. Anam elə hey qonşuları qarğıyırdı.
Söz-söhbət getdikcə qızışırdı… Söhbət o qədər
böyüdü ki, sanki evdən küçəyə, küçədən
şəhərə, şəhərdən ölkəyə yayıldı bir anda.
Söhbət dən əməlli-başlı qan iyi gəlirdi. Lap
müharibəyə oxşayırdı…

Biz meşəbəyini də, canavarı da görə bil -
mədiyimizə yanırdıq... sən demə, o düşər gəni
də, o kəndi də, sonradan o şəhəri də, uşaqları
da, hətta uşaqlığımızı da bir daha görməmək
varmış qismətimizdə... 
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Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı bu günə kimi
fərqli inkişaf mərhələləri keçmişdir. Bu
ədəbiyyatın əsası  təfəkkürümüzdə dərin kök
salmış nağıl və əfsanələrimizdən, qədim epos
qaynaqlarından başlanır. Nizaminin oğlu
Məhəmmədə, Füzulinin oğlu Fəzliyə, Seyid
Əzimin oğlu Cəfərə yazdığı nəsihətlər uşaq
ədəbiyyatımızın klassik nümunələridir. Artıq
bir neçə onillikdir ki, Azərbaycan uşaqları XX
əsrin klassiklərinin – M.Ə.Sabirin, A.Şaiqin,
A.Səhhətin dillər əzbəri olan şeir və hekayələri
ilə tərbiyə alır. Görkəmli pedaqoq, şair
S.Ə.Şirvanidən başlamış, müstəqillik illərimiz
də daxil olmaqla uşaqlar üçün gözəl əsərlər
yazan qələm sahiblərimiz yorulmadan çalış -
mış, yeni-yeni əsərlər ərsəyə gətirmişlər.

Güney Azərbaycanda da bu işi Mirzə  Həsən
Rüşdiyyə, Cabbar Əsgərzadə (Bağ ça ban)
başlamış, Həbib  Sahir, Mərziyyə  Üskiyi, Haşım

Tərlan, Əlirza  Nabdil və  Həbib Fərşbaf davam
etdirmişlər. Səməd Behrəngi isə Güney
Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatının banisi
sayılır. Onun uşaqlar üçün yazdığı əsərlər
ölkəsinə dünya  şöhrəti gətirmişdir .  

Məlum  səbəblərə  görə  Azərbaycan türk -
ləri İranda uzun müddət  ana  dilində yazıb-
oxumaq dan, təhsildən məhrum edilmişdilər.
1978-1979-cu  illər  İran İnqilabından sonra
isə bu  qadağalar nisbətən aradan  qaldırıldı.
Milli ədəbiyyat, uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı
boşluqlar aradan götürüldü və bu sahədə
görülən işlər  sürətlənməyə  başladı. Bu dövrdə
Azərbaycan türkcəsində çıxan jurnallara xü -
susi diqqət yetirildi. Həsən Rüşdiyyənin,
Səməd Behrənginin başladığı missiyanı Hüse -
yin Feyzullahi, Haşım Tərlan, Həbib Fərşbah,
Əkbər Azad, Zöhrə Vəfayi, Murtuza Məcidfər,
Ramin Cahangirzadə,  Nurəddin Müqəddəm,
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Bəhram Əsədi, Məliha Əzizpur, Süsən Nəva -
dirazi, Xosrov Barışan və digər uşaq yazarları
davam  etdirdi.

Bu gün uşaq ədəbiyyatının Güneydə da -
vam  çıları yetərincədir. Bu sahədə yazılan
əsərlər də çox ümidvericidir. Yuxarıda  adını
sadaladığım  yazarlarla bərabər, Leyla Kəhalı,
Səhər  Xiyavi, Rübabə Quluzadə, Mərziyyə
Tului, Seyid  Rza Hüseyn, Məhəmməd Əli Oca -
qi, Araz və Dəniz  Əmanilər, Məhəmməd  Həsən
Nəjad,  Paşa Muğanlı,Sara  Turi, Mə həm  məd
Müqəddəm,Hüseyn Fəttahi,Əli Zən canlı və
başqa adını şəkə bilmədiyim gənc yazar ların
uşaq qəlbinə yol tapan əsərləri çoxdur. 

Güney Azərbaycanın Muğan bölgəsində
dünyaya göz açan Ramin Cahangirzadə bu gün
uşaq  ədəbiyyatının önündə  gedən  gənc  ya -
zar lardandır. Bu günədək Ramin Cahan -
girzadənin sırf uşaqlar üçün yazdığı “Ulduz”,
I və II (2004-2008), “Gözləri gül açıbdı”
(2007), “Bir az dərinə gedirəm” (2008), “Ay
suda” (2011), “Nar” (2013), “Dörd fəsil”, “Sel
qızı”, “Nazlı”, “Əlifba”,  “Xallı və Allı”, “Qarışqam”,
“Rəqəmlər”, “Boyalar ”, “Çiyələk”, “Elay və
İlkay”, (3 cilddə), “Küçə”, “Tiraxtur basdı qaza”,
(2014), III cildlik “Peşələr” və “Ailələr” və
“Heyvanlar”  (2014) adlı şeir topluları işıq üzü
görüb. “Bir az dərinə gedirəm” adlı nəsr
toplusu 2008-ci ildə çap olunub. O, uşaqlar
üçün yazılmış  yeddi  pyesin  müəllifidir.
Onlardan  üçü  artıq  səhnəyə  qoyulub. Oxu -
cuların xatirində, yəqin ki,  Bakıda 2011-ci  ildə
nəşr olunmuş “Daşlar” adlı bir şeir kitabı ilə
qalıb.

“Uşaq nəticələr, sübutlar və məntiqi
ardıcıllıq tələb etmir. Onun üçün obrazlar,
rənglər və səslər lazımdır”. Böyük  rus  tənqid -
çisi V.Q.Belinski sanki bu sözləri R.Cahan -
girzadə üçün yazıb.

İnternet əsrinin uşaqlarının marağını
təmin etmək üçün yazıçı çox ciddi oxumalı,
öyrənməli, gərgin yaradıcılıq axtarışları apar -
malıdır.  R.Cahangirzadə adi adamın görüb
sezə bilməyəcəyi bir təbii mənzərə görün tü -
sünü ustalıqla poetik açıqlayıcı təsvirə çevirib
uşaq şeiri yarada bilir.

Müəllif kitablarında uşaqların ana dilini
öyrənməsiylə yanaşı, onların  zehninin gəliş -

məsinə də səy göstərir. Yazılarına bəşəri dəyər -
lərin tərənnümünü, vətən və millət sevgisini
yansıdaraq  ana dilinin mənim sənil məsinə və
milli mədəniyyətə maraq  oyadır.   

Onun  şeirlərinin mövzu dairəsi olduqca
rənga rəngdir. “Rəqəmlər”, “Əlifba” uşaqları
sayları  və  hərfləri tez qavramağa, “İlin  fəsil -
ləri” isə təbiəti yaxından tanımağa kömək  edir.
Onun yazdığı bu əsərlər səmimiliyi, dilinin
şirinliyi, rəvanlığı və orijinal üslubu ilə diqqəti
cəlb edir.

Milli folkloru, təbiət mənzərələrini, ecazkar
təbiət hadisələrinin sirlərini bilən və sadə  dillə
açan şair “Dörd  fəsil” şeirində  hər  fəslin  özəl -
lik lərini ifadəli bir dillə qələmə alır. “Saral -
mışam əzəldən, payız düşər sözümə” söyləyən
şair, payızı gözəl  bir qıza bənzədir:

Baxmayın ki, solğunam,
Mən də gözəl bir qızam,
Hamıdan mən dolğunam,
Gəlmişəm nəğmə yazam.

Şair boğçasını götürüb  gedən yazdan sonra
gələn payızı lirik və əlvan boyalarla təsvir  edir.
O  payızı  ki, xəzəldən özünə don tikib uzun
süpürgəsiylə budaqları çırpır, fışıldayan səsiylə
yarpaqları tökürdü. Gah barmağını  haçalayıb
yarpaqlardan don toxuyur, gah  da  əlinə
kamança  alıb bağçalarda oxuyurdu  ki:

Mənim nəğməm qızarar,
Saralıb yerə düşər.
Mənim nəğməm bozarar,
Qaralıb yerə düşər.

Payızdan sonra ağaclar ağ yorğana bü -
rünüb, yatıb yuxuya batırlar. Quşlarsa uçub
gedir. Qış baba da ağacları tumarlayıb layla
deyir:

Hələ axma! Durma sən!
Yat! – Deyirdi o gölə.
Mən gedəndə durarsan,
Sabah çıxarsan çölə.

Gölün üzündə durub
Qış baba fış çalırdı.
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Dondururdu hər şeyi,
Səsin gölə salırdı.

Qışdan  sonra  gələn  çiçəkli  don geyib yaşıl
maşına oturan baharı yol üstündəki ağaclar
alqışlayır, quşlarsa çəpik çalıb, – “Ərit qarı”,
deyirlər. Baharsa cavabında  söyləyir  ki:

İndi göydə fırlanıb
Yerə işıq səpərəm.
İstı düşər canımdan,
Qar üstünə sərərəm.

Qar əriyər torpağa,
Torpaqdan bitər çiçək.
Çiçəklər baş qaldırıb
Olarlar ləçək-ləçək.

Qaldı yay. Bahardan sonra  gələn, qucaq-
qucaq pay gətirən yay budaqları bar lan dırır,
hər yerə  nurunu  yayıb, dənizdə üzür:

Düşdü dəniz boyunca,
Üzdü suda doyunca.

Balıqlar qızışdılar,
Dalğalardan aşdılar,
Gümüş paltar geydilər, 
Yaya salam dedilər.

Oynadılar, güldülər,
Elə bil bülbüldülər.
Oxudular dənizdə,
Gəlin oxuyaq biz də.

Say anlayışı qədim zamanlardan insanlarda
əvvəlcə barmaqlarla başladı: “üç ağac, yeddi
qoyun, iki balıq...” Daha sonra barmaq yerinə
çubuqlar üşləndi. Ramin Cahangirzadə
“Rəqəmlər” kitabında ədədlərlə bağlı əyləncəli
fikirlər söyləyir, uşaqların zehninə həkk olsun
deyə, onları uğurla şeir formasına salır. Bir sayı
üçün yazır: “Birin yoldaşı olmaz, Həmişə o tək
olar”. 

Birə yoldaş tapılmaz,
Deyər, yer-göy mənimdir.
Tapılsa, o tək  qalmaz,
Deyər, hər şey tənimdir.

İki sayı ilə əlaqədar şeir parçası isə lap
tapmaca kimidir:

Nə sıfır, nə də birdir
Birlə üçün arası.
Dördü aradan bölsən, 
Onun yarı parası.

Biri birlə  cəmləsən,
Bir  rəqəmə baxarsan.
İkini tapmaq üçün 
Üçdən biri çıxarsan.

Uşaqlarda riyaziyyata marağı artırmaq
istəyən müəllif, onları bu mövzuda bildiklərini
yoxlamağa səsləyir. Üç sayı haqda yazır ki:

Nə bir, nə də ikidir
Birlə ikinin cəmi.
Dörddən birini çıxsan,
Tapılar onun cəmi.

Həm tək, həm də tək deyil,
İkiyə böl altını.
Çütlərin qonşusudur,
Ona cüt deyir hamı.
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Üçdən dördə keçərkən müəllif yazır: “Dörd -
ayaqlı yeridik, Qalmadı üçdən bir iz – Dördnala
çapdıq, getdik...” 

Daha sonra sıra yeddiyə gəlincə, Tanrı
bizləri yeddi günə yaratdı, günlərimizin sayı da
yeddi oldu, yazır şair.

Beləcə, ədədlərin əyləncəli izahı 10 sayına
qədər davam edir.

Yazı tariximizin başında gələn əlifbanı
yenicə öyrənən uşaqların müstəqil oxusu üçün
yığcam, sadə, didaktik və tərbiyəvi əhəmiyyətə
malik uşaq ədəbiyyatı nümunələrinə böyük
ehtiyac var. Uşaqlar  üçün yazılan əsərlərin dili
sadə, aydın, obrazlı olmalıdır ki, uşaq elə ilk
oxuduğu sətirlərdən sonra yavaş-yavaş
dilimizin incəliklərini öyrənməyə başlasın.

Beləcə, uşaq hekayə və şeirdən sonra ilk
oxuduğu, eşitdiyi, şirin liyini hiss etdiyi o dilin
musiqisini  və incəliklərini öyrənməyə başlayır.
R. Cahan girzadə uşaqların ürəyinə gedən yolu
asanlıqla tapmağın  üsulunu  bilir. Onun “Əlif -
ba” kitabın da bütün deyilənlər  əksini tapa
bilib. 

Uşaq psixoanalitiki Fransuaza Dalton,
uşağın ana-atanın mülkiyyəti olmadığını və
istəklərinin, fikirlərinin diqqət çəkdiyini bil -
dirir. Onun üçün insan hər şeydən əvvəl, bir
körpə olsa belə, danışan və  düşünə  bilən
varlıqdır.  Ana südünə olan ehtiyac kimi o,
danışmaqla özünü  təsdiq  etməyə  çalışır. Dün -
yanı görmə, toxunma, qoxu, dad alma ilə qəbul
edir, amma yalnız ona verilən söz uşağa
bəşərin  bir parçası olma hissini verir.

Ramin Cahangirzadə dil şirinliyi və təsvir
etdiyi inandırıcı əhvalatlarla kiçik yaşlı oxucu -
ları ələ alıb onların anlamı səviyyəsində yaz -
mağı bacarır. Bu isə yazarın uşaqların  xarakter
və psixologiyasına daha dərindən bələd oldu -
ğuna dəlalət edir. Onun yazdığı  pyeslər kiçik
yaşlı oxucunu istər-istəməz düşünməyə vadar
edir. Bu baxımdan “Pinti”, “Torpaqdan bitən
gülüş” və “Elay durur ayağa” pyesləri uğurlu
təsir bağışlayır. Onun “Pinti” musiqili pyesi bu
yaxınlarda  Ərdəbilin “Fadak”  sarayında uğur -
la  tamaşaya  qoyuldu. Əsərin  məzmunu  ilə
tanış olsaq,  görərik  ki, pinti balaca, nizamsız
bir uşaqdır. Bütün dərs əșyalarını ora-bura atıb
dağıdır. Heç bir şeyi düzgün yerinə qoymur.

Qələmi dişləyir və  tez-tez yonur. Paltosunun
cibinə nə gəldi tökür. Sulu boyasının rənglərini
bir-birinə vurur, pozanı çeynəyib üstünə iynə
sancır, dəftərini cırıq-cırıq edir, vərəqələrindən
papaq düzəldir. Çantasını məktəbə gedəndə
yerlə sürütləyir. Bir gecə pinti yuxuya gedər -
kən həmin əşyalar yuxusuna girib onu məhkə -
məyə çəkirlər. Əşyalar pintiyə qarşı məhkəmə
qurub  şikayətlərini dilə  gətirirlər.

“Pinti”dən  öncə Ramin Cahangirzadənin
“Torpaqdan bitən gülüş” və “Elay durur ayağa”
adlı piyesleri səhnədə tamaşaya qoyulub.

Onun yeniyetmələr  üçün yazdığı  “Şunqar”
adlı başqa bir pyesi də tamaşaya hazırlanır.

R.Cahangirzadənin uşaqlar  üçün  yazdığı
əsərlərdəki sözlər son dərəcə aydın, sadə,
cümlələr qısa və anlamlıdır, çünki onları  dinlə -
məklə uşaq danışmağı öyrənir. Eyni zaman da
şair kiçik oxucuya ünvanlanan obyektin xü -
susiy yətlərini ifadə edərək ona  canlı bir
görünüş verir.

Çox erkən yaşda eşidilən ən yaxşı uşaq
şeirlərinin çox vaxt həyat boyu xatirələrdə
qalması və sonralar uşaqlarla ünsiyyət qur -
manın təcrübəsi halına gəlməsi təsadüfi deyil.

R.Cahangirzadənin şeirlərinin mövzu dai -
rə  si olduqca rəngarəngdir və bu şeirlər kövrək
şair duyğularının son nəticəsi kimi görünür. O,
kiçik həcmli şeir misralarında belə, uşaqlara
maksimum bilgi ve mesaj verə bilir.
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ALIN YAZISI

Mənim alın yazım sağdan yazılıb,
Mən soldan oxuya bilirəm ancaq.
Günəşə baxmıram günəbaxantək,
Salavat çevirib ölürəm ancaq.

Mən şah bostanının əkinçisiyəm,
Əkərəm, biçərəm, özgələr yeyər.
Çiyələk dərməyə uzanan əlim
Yarpağın altında gürzəyə dəyər.

Nəsihət görmüşəm mayası hədə:
–”Qurd ular, başına bəla gətirər”.
Bilirəm, ən gözəl cümlələri də
Sonunda qoyulan nöqtə bitirər.

Tək Vətən sağ olsun, əmir-əyanı
Taxtdan enən kimi büzüşdü- gördüm.
Düzdə qala tikdim əlləri yalın,

Mənim gördüyüm iş düz işdi-gördüm!

TƏƏSSÜF

Səni çoxdan unutdum, xatirən də qalmadı,
Xəyanətin ünvanı dağılmış yurd yeridi.
Bu yazı da nə giley, nə də yada salmadı,
Yanlış keçən ömürdən bir təəssüf şeiridi.

Söndürdün öz  əlinlə, alışdırmaz bir daha
Külü qalmış ocağı ayrılıq küləkləri.
Nə biləydik, şeytanın fitvasıyla uçurmuş
Bizim başımız üstdə məhəbbət mələkləri.

Şeytan tamah, hərislik, ara vurmaq peşəsi,
Ömür əyləncə deyil, əyləncənin sonu yox.
Yəqin, gedib başından daha şərab nəşəsi,
Candərdi gülüşlərin qara pul kimi soyuq.

Yollar çoxdan ayrılıb, küsən ulduz barışmaz,
Ömür saat deyil ki, irəli qur, geri çək.
Hərdən sənə oxşayan kimsə çıxar qarşıma,
Adın dəyər dilimə çəkilmiş diş yeritək.

Heç bilmirəm hardasan, kiminləsən, nəçisən,
Həyat sənə verdimi ağılsız istəyini?
Ağ fincanda içilmiş bir qəhvə ləkəsisən,
Sənə baxıb oxuyar kimsə öz taleyini!
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ÇİN SƏFƏRİ
Səfər yoldaşım 

Bəhruz Quliyevə zarafatla

Bəhruz müəllim, bu səfərdən dönəndə
Danşımağa çoxlu sözün olacaq.
Xatirə var, göynəyəcək sinəndə,
Xatirə var, kövrək, həzin olacaq.

Gecə yarı, şərab yarı, yol yarı,
Sənə uçur çin qızının qolları. 
Baban atla çapıb gedən yolları
Xəyalda da dönmək uzun olacaq.

Şərq deyəndə xəyalıma Çin gələr,
Mete gələr, Çingiz gələr, Hun gələr.
İnşallah, dövran dönər, gün gələr,
Ulu Turan yenə bizim olacaq!

Hikmət müəllim hara getsə, türk gəzir,
Keçəl başda hörük-hörük tük gəzir.
Fağır, yazıq, ağlı başda yük gəzir,
Diri dünya diribaşın olacaq.

Çinə getdin, sayıqlığı itirmə,
Cibə yetir, cana xələl yetirmə.
Orda çoxdan dəbdi iynəbatırma,
Hələ hamamın, masajın olacaq!

Bəsdir yazdın, çək gözünü varaqdan,
Vur düyüdən, gillət isti araqdan.
“Səs” qəzetin çin dilində buraxsan,
Gör bir nə qədər tirajın olacaq!

Əl çəkməsən dünya adlı gözəldən,
Ağlamaqdan gedəcəkdir göz əldən.
Bu bünyanın düzənini düzəldən
Ya Naxçıvan, ya da ki Çin olacaq!

ÇİN QIZI

Yerin qüdrəti çatmaz,
Sən Göylərin qızısan.
Ya mələk övladısan,
Ya huri, cin qızısan.
Lap Nizami babamın 
Yazdığı Çin qızısan.

Yeddi gözəldən biri,
Sənin nağıl qonağın
Olmasam, günah olar,
Olsam da, günah olar!

Bədən incə, üz göyçək,
Yeriş, baxış, söz göyçək.
Ağ ləpirin ağ düyü,
Yan-yörəmə düz göyçək.
Badə boyda ovcuma
Bəyaz Çin şərabıtək
Dolmasan, günah olar,
Dolsan da, günah olar.

Səndən Zəlimxan yazıb,
Deməyə söz qoymayıb,
Yazıb da nakam gedib,
Gözəllikdən doymayıb.
Dizinə baş qoymayıb,
Üzünə üz qoymayıb,
Ölməsəm, günah olar,
Ölsəm də, günah olar!

Çox da səfər duyğusu,
Yol havası gözəldir.
Hər kəsə öz Vətəni,
El-obası gözəldir!
Qurban olum Vətənə,
Vətən qızı gözəldir.
Hesab edək şairin
Çin yuxusu gözəldir.
Bu yuxudan özümə 
Gəlməsəm, günah olar,
Gəlsəm də, günah olar!

QIŞ BULVARINDA

Külək qovub adamları
Xəzan yarpağı kimi.
Bomboş Qış bulvarında
Biz qalmlşlq, ikimiz.

Nə vaxtdandır səni yiyən 
Qovub isti evindən.
Mən də qovuldum işimdən
Müdirimin kefindən.
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Bu saat mənim əllərim
Sənin burnundan soyuq.
Nə sənə sümük atan,
Nə mənə zəng edən yox.

Kafeyə də qoymadılar,
Girib qızınaq bir az.
Nə bildilər pulsuzuq,
Niyə dedilər: – “Olmaz!”

Nə gözündə hiylə var,
Nə üzündə bir təlaş.
Dost-tanışın çoxundan 

Səmimisən, Alabaş!

Çoxundan mehribansan, 
Sən çoxundan vəfalı.
Kaş insanlar it ürəkli olardılar,
İtlər insan qafalı!

Səmimidir hürməyin,
Quyruq bulamağın da.
Tumar çəkən əlimi
Öpüb-yalamağın da.

Adamına görə itə
Təzim edən adamlar
İtinə görə adamı 
Niyə saya salmırlar?

Bu sazaqlar ötüb keçər,
Yaz günəşi parıldar.
Sən oynarsan quyruğunla,
Mənsə xəyallarımla!

ETİRAF

Mən sevgi qatiliyəm, günahımı bilirəm,
Bətnində körpəsini öldürən qadın kimi.
Neçə ildir içimdə bu dərd ilə gəzirəm –
Erməni soyadını daşıyan udin kimi.

Baiskarı özüməm – sənin soyadının da, 
Adını soyadıma gərək xınalayardım.
Təəssüfün yeri yox, gərəkdi zamanında
Nə mən küsüb gedərdim, nə sən
sonalayardın.

O gecədə günah yox, o gədədə günah yox,
Mənim üstümdə qalıb soyadının al qanı.
Bakı küləkli yerdi, tumarlayan yoxdusa,
Yəqin, çoxdan dağılıb saçlarının sığalı.

Bilirəm, çox gözlədin əli-qolu qoynunda,
Əsgər məktubu kimi sən mənin gəlişimi.
Artıq iş-işdən keçib, üzürsən yad sularda,
Mənim adım yazılmış bayraqsız gəmi kimi.

Qanun qaçağı sayaq qaçım, özümdən qaçım,
Hara baxdım özümün qatil şəklimi gördüm.
Fəqət qaça bilmədim içimdəki günahdan,
Qan tutmuş adam kimi yaşadım qalan ömrü.

Bu nisgili yuyammaz etiraf göz yaşları,
Üzüm gəlməz bu suçla o dünyaya getməyə.
Boğazıma dolansa yetər ipək saçların,
Gələcəyəm özümü sənə təslim etməyə.

DAĞLARIN
Duruşunda fikir yatır dağların.

Cavid

Al-yaşılı bayrağımın rəngidi,
Çox tufanlar səngərində səngidi.
Küləkləri qayalarda “Cəngi”di,
Sellərində “Misri” yatır dağların.

Daş çalası bal bulağın sərnici,
Koğuş qaya çobanların bürüncü.
Altı qızıl, üstü sədəf, dürr, inci,
Sinəsində nə sirr yatır dağların?

Məndən küsüb, haqlı küsüb, ləc düşüb,
Boynuma bir ziyarəti- Həcc düşüb.
Neçə vaxtdır erkəcləri kəc düşüb,
Mayaları qısır yatır dağların.

İşıqlı var, Salvartı var, Dəli var,
Kürəyində həzrət Əli əli var.
Zirvəsində Ələsgər var, Alı var,
Sazlı-sözlü Şəmşiri var dağların.
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BİLMƏZ

Yurdu qoyub getmək nədir,
Göz önündə itmək nədir,
Yeldöyəndə bitmək nədir,
Fidan bilər, paya bilməz.

Pələng dağda nərə çəkər,
Şeytan nə var, şərə çəkər,
Yük altında nər nə çəkər,
Tumar gəzən maya bilməz.

El verər şəhid yasını,
Qardaş alar qisasını.
Dimdik, dırnaq ağrısını
Qartal bilər, qaya bilməz!

AĞLAYIR

Yenə o tərəflər yuxuma girdi,
Qayası hönkürür, daşı ağlayır.
Balası oxlanmış maral kimiydi,
Dağları bulaqlı döşü ağlayır.

El də perik düşdü, dəsti dağıldı,
Fələyin nə idi qəsdi – dağıldı.
Kəkliyi yuvadan uçdu – dağıldı,
Vətənin göyündə quşu ağlayır.

Ruhumuza köçdü bu dərd, bu qubar,
Tanrıya çatmadı nə ah, na havar.
Gözüm ağlasaydı, silməyə nə var,
Gözünün içində yaşı ağlayır.

Sən demə, yox imiş ədalət-filan,
Şirin yuxu imiş bu millət bilən.
Dərd budu, dərdimi bölmür dərd bilən,
Dərdimi dərd verən naşı “ağlayır”.

Vətən bölük-bölük, el para-para,
Calandı sellərə, yandı odlara.
Dərdi pisə gəlsin, ahı dağlara,
İrəvan Göyçəynən qoşa ağlayır.

Ümidinin dili gödək bu yolun,
Sonu qandırsa da, gedək – bu yolun.
Anası ölməsin şəhid oğulun,
Analar hamıdan yaxşı ağlayır.

QALACAQ

Yaradılan hər nə varsa,
Könüldə, gözdə qalacaq.
Əyrilər əyilib gedən
Dünyada düzlər qalacaq.

Kəbəyə getdinsə, nə var,
Şeytana hamı daş atar.
İgid burulğandan çıxar,
Qorxaq dayazda qalacaq.

Hər alında bir cür yazı,
Hamı taledən narazı.
Hər düşən yarpağın gözü
Hər gələn yazda qalacaq.

Var-dövləti qucaq-qucaq
Yığanlar nə aparacaq?
Şair sözü yaşayacaq,
Aşıqlar sazda qalacaq.

Burda qoyduğun hər daşın
Qoy ömrüncə olsun yaşın.
Əziz Şəmsəddin qardaşım,
İzin Xaçmazda qalacaq.
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mə qa lə lə ri çap edi lib. Bu mə qa lə lə rin hər bi -
rin də əqi də si nə, ama lı na sa diq qa lan M.Ha di
ya ra dı cı lı ğı na və şəx siy yə ti nə bir sev gi, say ğı
duy dum. Və mə nə elə gəl di ki, on la rın hər bi ri
ey ni is tək, ey ni hə vəs və ey ni mə su liy yət his si
ilə qə lə mə alı nıb. İlk mə qa lə Xalq ya zı çı sı Ana -
ra məx sus dur. Müəl lif “Ha di nin so na can ya şa -
ya bil mə di yi se vinc” sərl övhə li bə di i- pub li sis -
tik mə qa lə sin də şa i ri “tək cə ya ra dı cı lı ğın da de -
yil, hə ya tın da da ro man tik” ad lan dı ra raq, onun
“bəd bəxt li yə məh kum edil miş” ta le yin dən ürək
ağ rı sı ilə söz açır. 

Ha dişü nas la rın “Və tə nin və mil lə tin azad -
lı ğı uğ run da şə hid şa ir” ad lan dır dı ğı M.Ha di ni
şa ir Fik rət Qo ca “Mil lət idi dər di- sə ri.. .” de yə,
“us tad la rın us ta dıy dı” ki mi qürur la təq dim edir.
Həm ya ra dı cı lı ğın da, həm də şəx si hə ya tın da
bir ama lı – Və tə nin sə a də ti ama lı nı hay qı ran
Ha di ni F.Qo ca “Haq qın haq sız ol du ğu nu bil di,
get di bu dünya dan” de yə rək, tə əss üf his si ilə
xa tır la dır. Bu dünya dan çox gənc və na kam ge -
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Qar şım da “Ul duz” jur na lı nın ye ni cə çap dan
çı xan xüsu si bu ra xı lı şı var. Bu say 20-ci yüzil li -
yin əv vəl lə rin də Azər bay can po e zi ya sın da ro -
man tiz min ədə bi cə rə yan ki mi for  ma  laş ma sın -
da mühüm xid mət lə ri olan, “Füyu zat” ədə bi
mək tə bi nin görkəm li nüma yən də si, is te dad lı
şa ir və pub li sist Mə həm məd Ha di nin ya ra dı cı -
lı ğı na və şəx si hə ya tı na həsr edi lib. 

Bil di yi miz ki mi, Azər bay can Res pub li ka sı -
nın Pre zi den ti cə nab İl ham Əli yev 2019-cu ilin
5 de kab rın da Mə həm məd Ha di nin 140 il li yi -
nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam im za la -
yıb. Hə min sə rən cam dan irə li gə lə rək ölkə miz -
də bu sa hə də bir çox iş lər görülmüş, təd bir lər
ke çi ril miş dir. “Ul duz” jur na lı nın xüsu si bu ra -
xı lı şı da bu müna si bət lə çap edi lib. Xüsu si bu -
ra xı lı şın re dak to ru fi lo lo gi ya el mlə ri dok to ru
Abid Ta hir li dir. 

Xüsu si bu ra xı lış da görkəm li ya zar la rı mı -
zın, uzun il lər ədə bi aləm də ta nın mış təd qi qat -
çı alim lə ri mi zin və gənc təd qi qat çı la rı mı zın da

TƏNQİD

Qərənfil DÜNYAMİNQIZI, 
Əməkdar jurnalist

...HƏYATINDA DA 
ROMANTİK OLAN HADİ



dən M.Ha di nin is tər pub li sis tik mə qa lə lə rin -
də, is tər şe ir lə rin də coş qun luq his si ümu mi
məz mun da ol sa da, əsas hürriy yət pər vər lik,
və tən pər vər lik his si dir.    

Ə də biy ya ta, po e zi ya ya fə da kar ca sı na, min -
nət siz xid mət edən söz, sə nət fə da i si olan M.Ha -
di ya ra dı cı lı ğı nı aka de mik İsa Hə bib bəy li “Bən -
zər siz sə nət kar lıq nümu nə si” ki mi el mi ic ti ma -
iy yə tə təq dim edir. Aka de mik, şa i rin ət raf da
baş ve rən bütün ha di sə lə rə müda xi lə et mə sin -
dən bəhs edə rək ya zır: “Gündə lik ha di sə lə rə
fə al müda xi lə edən M.Ha di, tə əss ürat la rı nı mə -
qa lə lə ri ilə ya na şı, şe ir lə rin də də ge niş şə kil də
əks et dir miş di”. İ. Hə bib bəy li da ha son ra M.Ha -
di nin pub li sis tik mə qa lə lə rin də ki əx la qi də yər -
lər dən, el mi və fəl sə fi tə lim lər dən, ədə bi- nə -
zə ri ba xış lar dan ge niş şə kil də söz açır.      

Fi lo lo gi ya el mlə ri dok to ru, pro fes sor İs lam
Qə rib li nin mə qa lə sin də A. Ha di nin “A zər bay -
can” (1918-1920) qə ze ti ilə əmək daş lı ğın dan
da nı şı lır. Təd qi qat çı alim ya zır ki, mil lə tə xid -
mət ama lı na ya ra dı cı lı ğı nın əv və lin dən so nu -
na qə dər sa diq qa lan M.Ha di nin bu qə zet də çı -
xan ilk əsə ri 15 sent yabr 1918-ci il ta rix li bi -
rin ci nömrə də çap olu nan “Türkün nəğ mə si”,
son əsə ri isə 2 may 1919-cu il də, 170-ci nömrə -
də dərc olu nan “Kor soq qur” şe i ri dir. Müəl lif
ge niş həcm li mə qa lə sin də şa i rin bir ne cə şe i -
ri ni və pub li sis tik mə qa lə si ni təd qi qa ta cəlb
edə rək, də yər li fi kir lər söylə yib. 

A MEA N.Gən cə vi adı na Ədə biy yat İn sti tu -
tu nun el mi iş lər üzrə di rek tor müa vi ni, fi lo lo -
gi ya el mlə ri dok to ru Əli za də Əs gər li “Mə həm -
məd Ha di ro man tiz min də ədə bi- fəl sə fi cə rə -
yan la rın iz lə ri nə da ir” sərl övhə li mə qa lə sin də
M.Ha di ya ra dı cı lı ğı na müra ci ət edən görkəm li
alim lə rin fi kir və müla hi zə lə ri nə is ti nad edə -
rək şa i rin ya ra dı cı lı ğı na müna si bət bil dir miş,
Pre zi dent İ.Ə li ye vin bu ba rə də im za la dı ğı sə -
rən ca mı al qış la mış və son da gənc lə ri bu sa hə -
də təd qi qat apar ma ğa ça ğır mış dır. “Qa lır hünər -
vər və is te dad lı bir gən cin XX əsr Azər bay can
po e zi ya sı, ha be lə Mə həm məd Ha di ro man tiz -
mi nin ədə bi- fəl sə fi qay naq la rı haq qın da da ha
ge niş, hər tə rəf li və də rin bir təd qi qat əsə ri yaz -
ma sı!” 

Növbə ti ya zı xüsu si bu ra xı lı şın re dak to ru,
fi lo lo gi ya el mlə ri dok to ru Abid Ta hir li yə məx -

sus dur. “Ha di po e zi ya sı -is tiq la lın ədə bi və əbə -
di mə şə li” sərl övhə li mə qa lə də Abid müəl lim
M.Ə. Rə sul za də nin, M.B.Mə həm məd za də nin,
Ə. Cə fə roğ lu nun, Ə. Yurd se və rin, H.Bay ka ra nın
və di gər müha cir hə ya tı ya şa yan ədə biy yatş -
ünas, folk lorş ünas, is te dad lı pub li sist və ən baş -
lı ca sı, Azər bay can mil li is tiq lal hə rə ka tı nın fə -
al üzvlə ri nin Ha di ir si nə müna si bə tin dən bəhs
edir. Abid müəl lim ya zır ki, on la rın M.Ha di nin
şəx siy yə ti və ya ra dı cı lı ğı haq qın da müla hi zə -
lə ri ma raq lı ol du ğu qə dər də əsas lı və sər rast -
dır. Həm çi nin Ha di ro man tiz mi nin ma hiy yə ti -
ni, onun ide ya is ti qa mə ti ni ki fa yət qə dər əha -
tə et mək lə ya na şı, onlar şa i rin ya ra dı cı lı ğı nın
məğ zi ni, ide ya sı nı aça raq, özünə məx sus mə -
ziy yət lə ri ni göstə rə bil miş lər.             

Jur nal da diq qə ti cəlb edən ya zı lar dan bi ri
də gənc təd qi qat çı Dil qəm Əh mə din Meh di Gən -
cə li nin “A zer bay can lı şa ir Me hem med Ha di- ha -
ya tı, sa na tı, eser le ri” ad lı ki ta bı haq qın da olan
mə qa lə si dir. 

Xüsu si bu rax lış da “Görkəm li elm və ədə -
biy yat xa dim lə ri Mə həm məd Ha di ir si haq qın -
da” rub ri ka sı al tın da H.Zey nal lı, Ö.F.Ne man za -
də, S.Hüseyn, A. Şa iq, M.Cə fər, M.Cə lal,
Ə. Mi rəh mə dov, Y.Qa ra yev və baş qa görkəm li
təd   qi qat çı la rı mı zın Ha di haq qın da ma raq lı, də -
yər li fi kir lə ri ilə ya na şı, dövri mət bu at da çap
olu nan mə qa lə lər dən də par ça lar ve ri lib. “Ha -
di dən seç mə lər” də isə şa i rin müxtə lif il lər də
qə lə mə al dı ğı bir ne cə şe i ri çap edi lib. 

Bu, sirr de yil ki, hər bir qə ze tin, jur na lın
oxu cu diq qə ti ni cəlb et mə sin də onun məz mu -
nu ilə ya na şı, for ma sı da mühüm rol oy na yır.
Xüsu si bu ra xı lış da ək sər mə qa lə lə rin, şe ir lə -
rin məz mu na aid rəsm lər lə bir lik də ve ril mə si
is tər -is tə məz diq qə ti cəlb edir.    

A. Şa i qin təbi rin cə de sək, Ha di məğ rur və
heç bir qüvvə yə əyil mə yən bir şəx siy yət idi.
Yə qin, ona görə bu böyüklüyü və əyil məz li yi
so si a list re a liz mi nin si ya si bu rul ğa nın da itib-
 bat ma dı. F.Sa dıq de miş, “Ümman dan dam la”
olan Ha di ni dövrün ide o lo ji araş dır ma çı la rı
“ar dı cıl bir məf ku rə yə ma lik ol ma yan sər xoş”
ki mi “qiy mət lən dir sə lər” də, za man onu “A zər -
bay can şe i rin də ro man tizm cə rə ya nı nın ən
qüdrət li nüma yən də si” ki mi ta ri xə həkk et di. 
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Hər gün işə gedibgələndə iki il bundan əvvəl
yanğın baş verən binanın qarşısından keçməli
olurdum. Hər dəfə də dalğın halda həyətdə
gəzişən bir nəfər diqqətimi çəkirdi. Onunla
tanışlığımız necə başladı, dəqiq bilmirəm. Heç
oxucu üçün də bu maraqlı  deyil. Bəlkə də, elə
belə də olmalı imiş. Gənc yazar və jurnalist kimi
danışdıqları mənə çox şeylər qazandırdı... 

Adının nə olmağının bir önəmi yoxdur. Heç
özüm də soruşmamışam. İlk dəfə  özünü təqdim
edəndə çox təəccübləndim:  Hindistanda gizli
“İşıq dağı”nda yaşı yüzü ötmüş hind yoqları
arasında insan ruhunun, daxili dünyasının
sirlərini öyrənən, müdriklik arayan şəxs...  

Sən demə, o da iki il əvvəl hər gün qarşısında
rastlaşdığımız bina yanan zaman  orada olub;
yanğının düz içində... O gün zəngin şirkət
rəhbərini uğradığı psixoloji çöküşdən, depres 
siyadan xilas etmək üçün o binaya gedibmiş...
Yanğın baş verən zaman isə İşıq dağında
öyrəndiyi xüsusi təmrinlər vasitəsilə özünü xilas
edə bilib. Adi halındakosmosla daim əlaqədə
olan insan təsiri bağışlayır, müsbət enerjinin,
işıq dolu auranın, sükunət və ahəngin içindədir. 

Onunla ikinci dəfə görüşə bilmədik. Elə ilk
söhbət zamanı mənə nə danışmışdısa, indi
onları sizə danışacam. Amma Müdrikin ( onu bu
cür adlandırıram) öz dili ilə...

* * * 
“Nirvana”da-İlahi sükunətdə olanlar hər

zaman baş verən hadisələri faciə, yaxud
xoşbəxtlik kimi dəyərləndirmir, onları gizli
şifrə kimi qəbul edirlər. İlahi sükunət təkcə
daxili nurlanma ilə nəticələnmir, o həm də
rəmzlərin və hadisələrin dilini də insana
öyrədir. Mənə Ulu Yoqlar belə demişdi... 

Yanğın baş verən gün hamının Müəllim
dediyi, mənim üçünsə yalnız ruhunu zədələmiş
zavallı xəstədən fərqlənməyən Böyük Adam
yerində yox idi. Mən isə səhər tezdən gedib,
onu gözləməli olmuşdum.

İşim şüurun zədələnməmiş hissəsi ilə
işləmək idi. Şüurundakı zədələrlə dolaşan
insanın  faciənin astanasında olması şübhəsiz -
dir. Zədələnən şüurundan ruhuna axan ağırlıq
Müəllimi çox yormuşdu. Bəzən heç nə
etmədiyi, bütün günü yatdığı zamanlarda belə
yorğunluğun əldən saldığı o varlı adamın
çiyinləri xəstə ruhla elə yüklənmişdi ki, uçuru -
mun qucağını açıb onu gözlədiyindən xəbərsiz
idi. Bu şəhər də həmin Müəllimə çox bənzə -
yirdi. Şəhərin də şüuru, ruhu, hətta şüuraltısı
olur. Dünyanın çox şəhərləri özləri ilə şüuraltı
zədələrini gəzdirir.  Bu şəhərdə yaşayan insan -
lardan qopan mənfi enerjilər ümumi ŞƏHƏR
RUHunu əmələ gətirmişdi ki, o da çox yaralı idi.
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Müəllim xəstəliyinin səbəbini soruşanda, bö -
yük sərvətinə rəğmən, niyə xoşbəxt ola
bilmədiyini, ruhunun şikəst qaldığını xəbər
alanda ona bir cavab verdim: “– Sənin
şəhərinin ruhu xəstədir...”

Təəccübləndi.... “– Heç şəhərin də ruhu
olar?” – soruşdu. İradına imkan vermədən
davam etdim. Dedim ki, bəli, var. Şəhərinizdəki
hər insan həmin ŞƏHƏR RUHu ilə enerji
mübadiləsindədir. İstəsələr də, istəməsələr də,
xəbərləri olsa da, olmasa da, bu, belədir. Amma
sizin şəhərdəki insanlardan bu böyük RUHa
çox vaxt qara enerji axır. BÖYÜK ŞƏHƏR RUHU
bu qara enerjilərlə qalaqlanıb. Aldığı qara
enerjini yenidən sakinlərinə geri qaytarır.
Səhər-səhər gözüyumulu, dincini almamış,
basırıq içində işə gedən bir kişidir, ailə
başçısıdır sizin şəhər... Uşaqlarını tələm-tələsik
məktəbə yola salıb, geyiminə belə əl gəz dir -
mədən, danlaq eşitməmək üçün dayanacağa
qaçan qadındır sizin şəhər... Qonşu uşağında
gördüyü balaca ayı oyuncağını ona ala
bilmədikləri üçün ağlayan balaca qız uşağıdır
sizin şəhər, elə həmin oyuncaq ayını ala
bilmədiyi üçün qızının üstünə qışqırsa da,
üzünə baxa bilməyən gənc anadır sizin şəhər...
Nazik gödəkcəli, əlində dəftər-kitab qalaqlı,
metrolarda qapı ağzının daimi sakini olan,
böyük universitetdə xoşlandığı qıza yaxınlaşa
bilməyən, özünü ona yaraşdırmayan birinci
kurs tələbəsidir sizin şəhər... 

Səhər tezdən  insan əlindən qapıları bağ -
lan mayan metrodur,  gecə yarısında bir-iki
sakini ilə yorğun-yorğun son dayanacağına
doğru gedən avtobusdur sizin şəhər.... Niyə?
Çünki hamısının ruhu eynidir. Hamı eyni
işığı, daha doğrusu, işıqsızlığı bölüş mək -
dədir...

Ruhu hər gün qara işıqla yüklənən bir
şəhərin sakini olmaq Müəllimi də yorurdu. İlk
dərsimiz “Şəhəri boğmaq” təlqini, üsulu
sayılırdı ki, ağırlaşmış ruhun cüzi dincliyi üçün
bunu etməli idi. Kabinetin qapıları bağlanırdı
(ofisdə kimsə olmasa belə), Müəllim kres -
losundan, iş masasının arxasından durub yer -
dəki xalçaya çökürdü. Artıq xəbəri var idi ki,
qara şəhərlə eyni ruhu bölüşür; hər ikisi qara,
ağır və çirkli, zəhərli işıqla dolmuş ruhun

daşıyıcılarıdı. Özünü şəhər ruhu ilə birləş dirir -
di. Nəfəsi tıncıxırdı, tövşüyərək nə dediyi
bilinməzdi. Müdrik Yoqlardan aldığım hədiy -
yələri – rahatlıq metodlarını işə salırdım. Bir
ləyən su Müəllimin sakitliyi üçün bəs edirdi.
Bir qızılgül onu tamam sakitləşdirirdi. Tap şırıq
verirdim:

– Vannadakı suyun səssizliyinə dal,
sakitliyinə təslim ol, sükunətinə daldalan..
İçindəki şəhəri o suda itir, o suyun içində boğ!
Zəhərli şəhər ruhunu özündən çıxart, sulara
qərq et! Bu bir neçə dəfə davam edirdi.
Meditasiya ona sakitlik gətirirdi. Hər seansda
iki saatlıq həzin musiqi sədaları altında bu
təmrini yerinə yetirəndən sonra yüngülləşirdi.
O zaman ondan suyun içində nələr gördüyünü
soruşanda tutarlı cavab verirdi- “ işə tələsən,
avtobus basabasında əzilən qadın, nimdaş
köynəkli, saçı-saqqalı səliqəsiz fəhlə, polisin
azarladığı limon satan yaşlı qadın....”.  O, şəhəri
görürdü, cənab müstəntiq, şəhəri... Bax, sizin
bu şəhərinizi...

Hərdən seanslardan da yorulurdu və bəzən
nəyinsə düzələcəyinə inanmırdı. “Bu şəhər heç
vaxt tam düzələn deyil. Əgər mənim də ruhum
bu şəhərin bir parçasıdırsa, oradakı işığın bir
zərrəsidirsə, onda mən də sağalmaqdan əl
üzməliyəm”, deyərək inad edəndə Qədim Çin -
də ki Zen müdriklərinin hekayətlərini ac göz -
lüklə ona uddururdum.

– Sən niyə elə düşünürsən ki, insan ruhu
da, Şəhər də tamamilə düzəlməlidir?! Elə
bilirsən, bu, yaxşıdır?! – ondan soruşurdum.

– Axı niyə də yaxşı olmasın?! Hər gün suda
o qədər zəhərli ŞƏHƏR RUHU qərq edirəm,
ruhumdakı çirkabı orada boğuram. Ola bilməz
ki, ruhumuz, şüurumuz ağ kağız kimi tərtəmiz
olsun?

O zaman ona Zen müdriklərindən bir
hekayət danışdım:

“Çin imperatoru üç il ərzində şəxsən özü
min bir əziyyət bahasına bir bağ salır və
günlərin bir günü bu bağın gözəlliyini görmək,
dəyərləndirmək üçün nüfuzlu şəxsləri buraya
qonaq çağırır.

Bağı görən-görən heyranlığını bildirir,
təriflər sel kimi yağır. Amma bağ salma sənə ti -
nin misilsiz ustadı sayılan Lin-çinin fikri
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imperatoru digər qonaqlarınkından daha çox
maraqlandırırdı. Odur ki, qibleyi-aləm rəyini
öyrənmək üçün ustada müraciət elədi.

Lin-çi dedi:
– Bu bağda bircə dənə də qurumuş yarpaq

görmədim. Bəyəm yaşamla ölüm hər zaman
qoşa və qonşu olmur ki?! Xəzəllərin yox luğu
bağınızı donuq və cansız göstərir. Hər halda
onları bu səhər “Qonaqlar gələcək” deyə
süpürüb lər. Bu yanlışı düzəlt mək istəyir siniz -
sə, göstəriş verin, bir qucaq quru yarpaq gə ti -
rib töksünlər buralara.

Bu təklif gerçəkləşəndən sonra külək yer -
də ki xəzəllərlə oy na mağa başladı. Onların xışıl -
tısı və pıçıltısı sayəsində bağ sanki can landı!

Ustad bunu görüb dedi:
– İndi bu bağda hər şey yerli-yerindədir.

Bağınız çox gözəldir, yeganə çatışmazlığı isə
onun hədsiz dəqiqliklə planlanmasıdır”. 

Müəllim də Zen müdriklərinin hikmətini
anladığından hekayədən aldığı məmnunluq
ona bir neçə dəqiqə tərk etmirdi. Amma həmin
müdhiş hiss aradan qalxmağa az qalmış işə
keçirdim. Ruhi xoşbəxtlik üçün acının da,
şirinin də, kədərin də, sevincin də dadılması
önəmlidir. Bağdakı xəzəl insanları Günəş
şüalarının saf, ilıq nəfəsindən həzz aldıqları
dəqiqələrə qaytaracaq. Xəzəl axının təməl
nöqtəsidir. O olmasa, insanın Ruhi yad da şın -
dakı yaz mehini dərindən duya bilməz. Bağda
xəzəl olmadığı üçün insana daima çatımlı olan
yaz mehi öz möhtəşəmliyini, cazibə qüvvəsini
itirə bilər. Sizin şəhərə də, bütün şəhərlərə də
bu xəzəl lazımdır. Amma sonradan xəzəldən
başqa heç nə görsənməyəcəksə, onda...

Sözümü sona qədər deməyə imkan ver -
mirdi, “Müdrik, birini də danış, Zen aqillərini
dilləndir”, deyə az qala yalvarardı. Danışardım:

“Bir vaxtlar bir-birinə rəqib iki tayfa
yaşayırdı. Bu tayfaların ustadları öz mü rid lə -
rinə tapşırmışdılar ki, digər tayfanın böl gəsinə
belə baxmasınlar. 

Bu iki rahibin də hərəsinin bir uşaq xid -
mətçisi var idi. Onların bütün işlərini bu
uşaqlar görürdülər. Birinci tayfanın rahibi öz
uşaq köməkçisinə tapşırdı: “Heç vaxt o biri
tayfanın insanları ilə danışma, çünki onlar
təhlükəlidirlər”.

Amma uşaq onsuz da uşaqdır. Yolda bir-
birilə qarşılaşanda birinci tayfanın uşağı o
birindən soruşub: “Hara gedirsən?”

O biri cavab verib: “Külək məni hara aparsa,
ora gedəcəm”. Yəqin ki, o, tayfada danışılan
ağıllı Zen söhbətlərini dinləyib.  

Amma ilk uşaq çox utandığından bu cavaba
qarşılıq verə bilməyib. Çox hirslənmişdi və
təhqir olunduğunu düşünürdü. “Ustam bu
insanlarla danışmamağımı əmr etmişdi. Bu
insanlar, həqiqətən, təhlükəlidirlər. Bu nə
cavabdır verir mənə? Məni sanki təhqir elədi”.

Uşaq ustadının yanına gedib baş verənləri
danışır: “Onunla danışdığım üçün üzr is -
təyirəm. Siz haqlıydınız, o insanlar, həqiqətən,
çox təhlükəlidirlər. Bu necə cavabdır? Ondan
hara getdiyini soruşdum. Sadə sual verdim.
Onun bazara getdiyini bilirdim. Amma o
“Külək məni hara aparsa, ora gedəcəm” dedi.
Ustad hər şeyi xidmətçisinə başa saldı: “Səni
xəbərdar eləmişdim, amma məni dinləmədin.
Mənə qulaq as, sabah eyni yerdə onu gözlə. O
gələndə hara getdiyini soruş. Sənə: “Külək
məni hara aparsa, ora gedirəm” deyəcək. Onda
sənin ondan daha ağıllı cümlə qurmağın
lazımdır. “Ayaqların yoxmu?” deyə soruşarsan.
Çünki ruh bədənsizdir və külək ruhu heç bir
yerə apara bilməz. Buna nə deyirsən?” deyə
soruşmuş. 

Uşaq tamamilə hazır olmaq istəyirdi. Bütün
gecə bu cavabı öz-özünə təkrarladı. Ertəsi gün
dan söküləndə eyni yerə gəldi və gözləməyə
başladı. O biri uşaq düz vaxtında gəldi. Çox
sevinmişdi, indi ona həqiqi fəlsəfənin nə
olduğunu göstərəcəkdi. “Hara gedirsən?” deyə
soruşdu və gözləməyə başladı. 

Amma o biri uşaq: – “Bazardan təzə göyərti
alacağam” – dedi. 

Bu hekayə nədənsə Müəllimin eynini
açmadı. Sual dolu nəzərlərlə gözlərini bir
nöqtəyə zilləyəndə dedim ki, fikirləş. Zen
müdrikləri yalnız sənin üçün düşünüb. Onlara
sənin xoşbəxtliyin çox vacibdir, danışılan hər
hekayə də yalnız məmnun olmaq üçün bir
pillədir. Hekayədə eyni insan iki halda
göstərilib. Birinci dəfə cavab verəndə o,
müdrikdir, ali düşüncə sahibidir. Hətta düşmən
ustanın şagirdi də ona həsəd aparır. Amma

36 | ULDUZ



ikinci cavabda isə o, adidən adidir. O, həqiqətən
də, göyərti almaq istəyən bir nökərdir. Zen
müdrikləri bununla demək istəyirlər ki,
insanlar öz şüurunu və həmin şüurun
qidalandırdığı ruhu bacardıqları qədər sərbəst
buraxsınlar. Şüuru yad düşüncələrdən azad
etmək, ona sərbəstlik vermək ruhu enerji ilə
qidalandırmaqdır. Doymuş ruh, təbii ki,
xoşbəxt olmağa borcludur. Eynən iki fərqli
cavab verən usta şagirdi kimi. Onu müdrik
görünmək maraqlandırmır. O, şüurunda, öz
təbii halında, öz təbii şirəsində olan fikrin
daşıyıcısıdır. Ağıllı görünmək üçün nəsə etmir.
Odur ki, bir gün göylərə çıxıb küləkdən danışır,
bir gün isə bazara gedib göyərti almaqdan
danışır. Ruhundakı enerjini qətiyyən par -
çalamır...

İçindəki enerji bütöv, diri  qalanda insan
insan olur. Özü də diri qalır. 

Müəllimin və sizin hamınızın şəhərinin isə
enerjisi parça-parçadır. Problem daşıyıcısı olan
hər sakin Şəhər Enerjisini bölür, parçalayır...

Qayıdaq yenə yanğın baş verən günə... O
gün qəribə nələrinsə baş verəcəyini hiss
etmişdim. Düzü, Müəllim çox gecikmişdi və
onun bu saatdan  sonra gəlməsinə də inan -
mırdım. Amma otaqdakı sükutun içində
üzürdüm. Onun enerjisini içməkdə idim. Hə,
gənc yazıçı (mən də ona özüm barəsində bir az
danışmışdım), heç bilirsiniz, Müəllimə o
sükutun enerjisindən nə qədər içirtmişəm?
İçə-içə dirilirdi, heç şərabdan  bu qədər zövq
ala bilməzdi. Ruhum sükut meyvəsini
dadarkən elə damağında ilişib qaldı. Bir-birinə
qarışan səslər, uşaq çığırtısı, qadın fəryadı,
kişilərin qışqırtısı get-gedə gücləndi. Sü kutu -
mun sərhədlərini tərk etmək istəməsəm də,
dəhşətli yanğının “rayihələri” pəncərə şüşə -
lərinin o tərəfində yaşanacaq faciəni salam -
lamaqda idi. Hər qara-qışqırıq, qorxudan,
əlacsızlıqdan, ümidsizlikdən doğulan rabitəsiz
səslər, bağırtılar az öncə daddığım enerjini
parçaladı. Müəllimin kabinetində olmamasına,
ümumiyyətlə, ofisin tənhalığına  ilk dəfə haqq
qazandırdım...

Anladım ki, binanı bürüyən yanğın Şəhər
Ruhunun üsyanı idi. Qaramatla dolan Şəhər
Ruhu od püskürürdü. Eynən yer altından

fontan vuran, püskürən vulkanlar kimi.
Vulkanlar  uzun illər, hətta onilliklər boyu Yerin
daxili qatında toplanan qaynar maqmanın
üsyan səsi olduğu kimi, bu bina da Şəhərin
ağrısından qopan nalə idi. 

Şəhər öz ağrılarını bu binada yandırırdı....
Şəhərin qaramatla yüklənmiş ruhu yana-

yana özü  də arınırdı, təmizlənirdi. Yün gül -
ləşirdi.

Səslər isə bitmək bilmirdi. Xilasedicilərin
canfəşanlığı, vətəndaşların yardım istəkləri
Arınmış şəhərin təcəssümü idi... Nə gözəl,
təmizlənirdi şəhər... Faciə insanları doğ ma -
laşdırmışdı, az da olsa, içlərindəki enerjilər bir
araya yığılıb bütövləşmişdi. O gün çox bütöv
görünürdü Şəhər. Amma qurbanlar hesabına
özünü təmizləməyə cəhd edən şəhəri indi
qarğayanlar da tapılırdı. 

Sizə oradan necə xilas olduğumu demə -
yəcəyəm. “İşıq dağı”nın müdrik yoqları mənə
çox sirləri öyrədib. Alova, atəşə, fiziki ağrıya
qarşı mübarizə bizim üçün asandı. Onlardan
xilas yolları da çoxdu. Amma agah olun ki, ən
sonda mən çıxdım. Sakit, sükunətimin sər həd -
lərindən bir addım da kənara çıx madan...
Hamının təəccüb dolu baxışlarının müşayiəti ilə...

Yanğında xilası mümkün olmayan, dün -
yasını dəyişən kiçik yaşlı uşağın göydə pərvaz
edən şən ruhunu gördüm. Təəccüblənmə, gənc
yazıçı! Bizim işimiz elə ruhlarla danışmaqdır.
Bir anlıq göz-gözə gəldik. Artıq dəhşəti geridə
buraxan, xoş bir rayihə, şən işıqla öz yolunu
gedən uşaq ruhu ilə göz-gözə gəlmək, bir
bilsəniz ki, nə qədər çətin idi.... Sonra biri də
gəldi... Daha sonra bir neçəsi...  Uşaq ruhları sə -
mada əl-ələ verib oynadılar, gülüşdülər. Ehh,
gənc yazıçı, sən bilməzsən  ki, onların necə
gözəl və saf gülüşləri var idi... Bütün dünyanı
çirkabdan təmizləməyə yetərdi. Onlar gü lüşən -
də anladım ki, dünyadakı bütün faciə lər bu
gülüşlərin qırılma yerindən başlayır. Bə şə ri vic -
dansızlıq bu gülüşlərin ölümündən do ğulub... 

Onların əl-ələ verib oynaşması bütün Yer
ağrılarının fövqündə olan bir hadisəydi. Nə bu
şəhər, nə bu şəhərin qara ruhu, nə də bu qara
ruhun qara üsyanı olan yanğın... Heç biri, heç
biri onlara kar etmirdi... 
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Amma o Yerin o Şəhərinin o Binasının o
üsyanında ata və analar ölmüş uşaqları üçün
fəryad edirdilər... 

O uşaq ruhlarının gülüşlərini, rəqsini
oxudum, onları çözdüm, sözə çevirdim. Uşaq
ruhu nə qədər müdrik olarmış?! Sən demə, heç
oynamırmışlar, sən demə, heç gülüş mür -
müşlər, sadəcə, səma dilində Yerə, Şəhərə son
sözlərini deyirmişlər: “Bizə uşaqlığımızı
qaytar, şəhər... Biz ağıllı cümlələr qura bilmirik,
ağıllı sözlər danışa bilmirik. Biz gülüşməyi,
şənlənməyi bacarırıq. Sən bacarırsansa, bizim
gülüşümüzün üzünə dik bax, şəhər. Bizdən
utanma... Biz səni bağışlayacağıq. Biz axı
uşağıq. Amma sən bizdən uşaqlığımızı aldın,
şəhər... Biz səndən küsdük. Amma başqa
uşaqları, oradakı uşaqları qoru. O zaman
səninlə də barışarıq. Bax, görürsən, biz rəqs
edirik, amma onlar rəqs edə bilmir. Biz
buradan hər şeyi yaxşı görürük. Onları boğma,
şəhər. Bizə uşaqlığımızı qaytarmasan da, olar.
Amma onların uşaqlıqlarını oğurlama, şəhər...
Qoy hələ böyüməsinlər. Çünki böyüyən kimi
səndən küsəcəklər”.

Özünü dünyanın ağası sayanlar, hamıya
yuxarıdan aşağı baxan insanlar heç zaman
anlamayacaq ki, bu dünya bir uşağın göz
yaşında itəcək qədər kiçikdi. Yer kürəsinin hər
bir uşağı bu dünyanı göz yaşında böyüdəcək
qədər nəhəngdi. Anlamazlar... Anlasa idilər, nə
var idi ki... Heç şəhər də o zaman üsyan
etməzdi. Hay-həşir salmazdı...

O gün Müəllimdən xəbər tuta bilmədim.
Yanğın gününə qədər ona bildiyim üsulları
öyrədib, ağırlıqlarını məhv etmişdim. Axır
vaxtlar təbiətə dalmağa vərdiş etmişdi. Bir gün
onunla ucqar rayonların birində kiçik kəndə
yollandıq. Meşəni keçib çay kənarında xeyli
söhbət etdik. Müəllimə “Balıqlara qarış”
təmrinini də öyrətdim. O, bu təmrini yaşadı,
“balığa döndü”, sulara qarışdı. Özü öz gö -
zündən də itdi. Meditasiyaya başlayanda  de -
dim ki, balıq olmaq xoşbəxtliyinə çatacaqsan.
Gülümsündü, balıq olmağa can atdı. Mən isə
dayanmadan danışırdım. Qulaqlarını mənə,
gözlərini isə çaya zilləyərək donmuşdu:

– Müəllim, balıq ol, özünü sulara at,
yaşadığın Şəhəri sularda boğ, suyun ürəyini

tap, o ürəyə tərəf üz.... Su ürəyi sənin xilasındı.
Balıq ol, o ürəyə tərəf get... Su pıçıltısı kimi
danış... Çayı dinlə, ürəyinin yerini xəbər al... Ora
get və təmiz Ruhu oradan al... Sən Balıq adama
dönməsən, xilasın da baş tutan deyil. Su
pıçıltısı kimi danış... Şırrrrr... Şırrrrr... Şırrrrrr...
Şırrr... Çaya cavab ver. Gör necə gözəl danışır...

O gün Müəllim Balıq adam oldu. Ruhi
yüngüllüyün gətirdiyi kövrəklik gözündən bir
damla yaş oğurladı. Müəllim bilmirdi ki, həmin
bir damla göz yaşı, əslində, çaydakı su
ürəyində qorunan Saf Ruhun hədiyyəsi idi.
Bircə damla elə ruhdan qopmuşdu. 

Daha sonra Müəllimi görmək üçün yalnız o
gün ofisə getdim. Məlum olduğu kimi,
kabinetdə tək-tənha var-gəl etdim. Müəllim
yanğın baş verən günü yerində olmadı. Çox
soraqlaşdım, gördüm deyən olmadı...”

Epiloq...

Müəllimlə  görüş çox gec baş tutdu. Artıq
yanğın da unudulmuşdu, bina da təmir
olunmuşdu. Bir müddət sonra müdriklik
axtaran adamın (yəni bu hekayəti mənə
danışanın) ağlına gəldi ki, Müəllim onunla bir
zamanlar getdiyi kiçik kənddəki  çay kənarında
ola bilər. Lakin ora yollanmağa ürək etmədi.
Müəllimi orada görmək onun Şəhər ruhu
üzərində qalibiyyəti sayılırdı. Əksini
düşünmək istəmədiyi üçün həmin kəndə
yollanmaq istəmirdi. 

Bir gün isə bu inada qarşı çıxdı. Kəndə
yollandı. Kəndlilərə Müəllimi nişan verdi. Hamı
sanki dəlini qələmə verirmiş kimi bir insan
haqqında danışmağa başladı. Çay kənarına
gəlib gördüyünə inanmadı... Müəllim çayla
danışırdı...

– Şırrr... Şırrr... Şırrr...
– Şırrrrr... Şırrrrrrr... Şır...
Müdriklik axtaran adamı görcək su,

ürəyində qorunan  Saf Ruhun nişanəsi olan bir
damla göz yaşı ilə onu salamladı...
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“MƏN” GƏLİR

Dağlara xəbər verməyin,
Gecə çən gəlir, çən gəlir.
Başımı alan dumanlar
Çənlə tən gəlir, tən gəlir. 

Buludam, göylərdə gəzmə,
İtkinəm, düşmə izimə.
Elə üzüldüm, əynimə
Ömür gen gəlir, gen gəlir.

Allah da bezib əlimdən,
Çırpır əllərin dizinə.
Hər çırpdıqca tellərimə
Yeni dən gəlir, dən gəlir. 

Günah vicdana od vurur,
Yandırır, içim qovurur,
Simurqtək külündən doğur,
Təzə “mən” gəlir, “mən” gəlir. 

GƏLSİN

Sızıldadı könül yaram,
Çağırın, dərmanım gəlsin.
Getdi, bilmədi ölərəm,
Heç olmasa indi bilsin. 

Dəcəldi göz yaşım yaman,
Sevdiyi yer yanaqlarım…
Onun da yernə ağlaram,
Təki bir yol üzü gülsün.

Bir ev var içində nəfər,
Nəfərin içində kədər,
Kədərlə baş qatdı, yetər,
Fələyin bir çarxı dönsün.

Bu evdə tənhalıq sonum,
Yolumdan qısadır qolum.
Bəla olsun, günah olum,
Qoy Allah bəlamı versin!

ŞEİR  VAXTI

Şahanə MÜŞFİQ



BƏYAZ

Saçlarımdan küsmüşəm,
Sən gedəli ağarıb.
Nə yaxşı ki, gedəndə
Əlin məndə qalmayıb.
Bu bəyaz tellərimi
Barmaqların görsələr,
Daha öldür, daramaz.
Məncə, sən də qayıtma,
Sənin yaşıl dünyanda
Bəyaz olmaq yaramaz...

ALLAH, SİNƏNİ DAĞLAYIM?!

Gözlərimlə sazişim var,
Bir az sənə, bir az mənə ağlayım,
Qəfildən getdin, bilmədim,
Görən, haçan qayıdarsan,
Ümid nə qədər saxlayım?!

İçimi yandırır ahım,
Dəfn günüdür sevdamın,
Əlim yetmir arzuların
Başına qara bağlayım.

Ha yalvar, ha əl aç, dilə,
Bu qatar yetməz mənzilə.
İnanmıram bu dərd ilə
Sən gələn ili haxlayım. 

Xatirələr puçur-puçur,
Çərpələngim yerdən uçur,
Mənə necə qıydın, o cür,
Allah, sinəni dağlayım?!

OVCUNDAKI MƏHƏBBƏT

Bir şeirsən ürəyimin başında,
Nə qələmə, nə dilimə qıyıram.
Misra-misra toxunmusan ömrümə,
Bir hecaya min xatirə qoyuram. 

Tanrı hüzuruna çıxıram
Gündə beş vaxt
gözlərinin qibləsinə çevrilib.
Ovcundakı məhəbbəti tapalı
Bütün dinlər öz taxtından devrilib.

Barmağımda çiçək açıb
Saçlarının, dodağının izləri. 
Elə gəldin, birdəfəlik yerə dəydi
ayrılığın dizləri...

Yelə verdim yaddaşımı,
toza döndü keçmişim.
Nə gözəlmiş 
ağrıları əllərində unutmaq.
Bu gün göydən sevgi yağır, 
əzizim,
at çətiri, 
gəl bərabər “islanaq!” 

QORX

Məhəbbətin alovuna isinirsən,
məst olursan,
Yanmaqdan qorx.
Yuxulardan oyanmağı rədd eləmə,
bir gün gerçək 
sanmaqdan qorx!

Kor nəfsinin günahını qismətə yoz,
bəxtə danış,
eyb eləməz.
Tanrı yazan, nadan bilməz həqiqəti
yalan-yanlış
qanmaqdan qorx!

Bir gün gələr, yay günündə üşüyərsən
buz baxışda,
əllərini axtararsan ömründəki
hər naxışda,
yaşamağı bilmədiyin hər nəfəsdə,
hər yağışda,
hər payızda, 
hər qışda...
Donmaqdan qorx,
yanmaqdan qorx!..

MÜRGÜLÜ SÖZLƏR

Bu gecə ulduzlar ağ don geyinib,
Yollar çiçəkləyib, gülür ahəstə,
Küləklə baş-başa söyüd ağacı,
Elə bil şeirimə yazırlar bəstə.
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Adını andıqca dilim-dodağım
İçimdə meh əsir, dincəlir ruhum.
Qələm əsir düşüb yenə əlimə,
Sinəmdə mürgülü sözlər qol-boyun. 

Bütün əzbərlərim çıxıb yadımdan,
Bu həsrət önündə qürur baş əyir.
Gözümün qanına bulaşır yuxum,
Gileyim gecənin xətrinə dəyir.

Getdin... Sənsiz qalan əllərim indi
Tanrı ətəyində təsəlli gəzir.
Gözümün yaşını əmanət bilib,
Sən gələn yollara demişəm nəzir.

Sənin gözlərində tapdım, tanıdım
İçimdə illərdir yatan uşağı.
Hələ də bilmirəm necə yaratdıq
Bu kiçik şəhərdə bunca uzağı?!

Bircə günəş qədər ola bilmədin,
Alışdırdın məni qışa, sazağa. 
Yox, mən gözləmirəm... amma istəsən...
Günəşlə birlikdə dön, acığıma...

GECƏ VƏ GÜNDÜZ

Məncə, bütün insanlar gecələr məsumdurlar,
Bütün insanlar günahsız...
O, gündüzdür,
Hər cür suçu,
Pislikləri açar tökər qarşına,
Utandığından yaxın duran olmaz.
O ki gecə düşdü,
Hərə öz günahını götürüb 
sivişər yuvasına...
Başlar uzun gecə divanları...
Kiminin qolları,
Kiminin qoynu,
Kiminin dodaqları,
Kiminin gözləri,
Kimininsə, sadəcə, vicdanı sızlar,
Ulayar yoxluğun düz gözlərinin içinə...

Məncə, bütün insanlar gecələr yalnızdırlar.
O, gündüzdür,
Həyatından keçən insanların səsindən
Qulaq tutular, 
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Öz səsin yaddan çıxar.
O ki gecə düşdü,
Başının üstün kəsdirər ölüm sükutu.
Bu dəfə də səssizlikdən qulaqların tutular.
Gecəyə dəyib üstünə qayıdar hər pıçıltın;
Gecənin üzü qaradır...

Məncə, bütün insanlar gecələr üşüyər.
O, gündüzdür,
Bədənimizin temperaturu aldadar ruhumuzu,
Havayla ölçərik soyuğun dərəcəsini.
O ki gecə düşdü,
Kimini yatağının sol yanındakı soyuqluq,
Kimini boşluq,
Kimini də gündüzdən qalma peşmanlıqlar
dondurar...

Məncə, bütün insanlar gecələr cəsarətlidirlər.
O, gündüzdür,
Neçə sözü itirmək qorxumuzdan udarıq
Ya Onu, 
ya da özümüzü.
O ki gecə düşdü,
Alar canımızı bir dəli cəsarət,
Qaranlığa bağırarıq “Səni sevirəm”ləri,
“Sənə ehtiyacım var”ları,
“Getmə”ləri,
“Məni anlayın”ları.
Səsini isə o qara buluddan başqa kimsə
eşitməz, bilərsən,
elə buna güvənərsən...

Məncə, bütün insanların gecə dostu olmalı.
O, gündüzdür,
İnsan əlindən həyatımızda tərpənməyə yer
də olmaz,
amma soruşsan,
çoxunun bir tək adını bilirsən.
O ki gecə düşdü,
Hamısını hafizəndən silirsən...
Məsələn, bir ulduz seçək göy üzündən,
Yalnız gecələr qovuşduğumuz,
Qovuşmaq üçün gecəyə möhtac olduğumuz...
Düzünə qalsa,
məncə, hər kəs gecəni gözləməli,
hərə bir səbəbdən...



və dodağına qonan körpə təbəssümü ilə
çırpınışların hər anını doyasıyla yaşamaq. İlahi,
necə də möhtəşəmdir! 

Ardınca davam etdi:
– Atası ölən dostlarıma paxıllıq edirdim.

Onların yas mərasimlərində ağlayırdım. Bu göz
yaşları onların kədərinə şərik olduğumdan
deyil, möhtəşəm ata ölümünü – duyğuların ən
gözəlini daddıqlarından içimi yeyib bitirən
paxıllıq hissi idi. Göz yaşlarım o qədər içdən,
səmimi idi ki, mənim niyə ağladığımı qıraqdan
baxan heç kim anlaya bilməzdi. Əksinə, hər kəs
dostlarıma olan sevgimin necə böyük oldu ğu -
nu düşünərdi. Amma bütün bunlar, göz
yaşlarım Allaha üsyan idi – dostlarıma bu gözəl
neməti verdiyinə, xoşbəxtliyin zirvəsini yaşat -
dığına görə... Atası ölən hər kəsin paxıllığını
çəkirəm! Ah, Tanrı, səni lənətə gələsən, nə
günah sahibiyəm ki, mənə bu ölüm lütfünü çox
görürsən?!

O danışdıqca sözlərinin sehrinə düşürdüm.
Təkcə bədənimin yox, ruhumun bütün
hüceyrələri ilə valeh olmuşdum. İlk dəfə ruhun
da hüceyrələrə sahib olduğunu onda duydum.
Ruhu dibinə kimi titrədən sözlər, hisslər
olmalıdır ki, sən o hüceyrələri duyasan. Onun
cümlələri füsunkarcasına düzməsinə, hələ bu
hekayədə qeyd edə bilmədiyim, daha doğrusu,
istedadımın yazmağa imkan vermədiyi  vəhy
kimi deyilən sözlərinə heyran oldum. Hərdən
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“Atam tanıdığım ən alçaq adamdı. Başqa
xüsusiyyətləri ilə işim yoxdur, bəlkə də,
dünyanın ən şərəflisidi, amma ataların
şərəfsizi olduğuna əminəm” – deyərək, gözünü
masadakı araq rumkasına  zilləyib, fikrə getdi.
Nəsə yadına düşmüş kimi davam etdi:

– Onun ucbatından ata ola bilmirəm. Ata
olmaqdan qorxuram. Elə bilirəm ki, onun
genlərini daşıyıram deyə, mən də onun kimi
olacam. Məhz buna görə də öz övladımın
qatilinə çevrildim. Sevgilim məndən uşağa
qalarkən sevinc göz yaşları içində onu
körpəmizi tələf etdirməyə məcbur etdim.
Övladım mənim uşaqlığımı yaşamasın, atam
kimi insanlar övlad sahibi olmasın deyə, onu
ana bətnində öldürdüm. Mən qatiləm. Atama
oxşamamaq üçün əlimi qana buladım...

Dünyada ata ölümündən gözəl heç nə
yoxdur. Bu mənzərəni izləməyin verdiyi
rahatlığı, xoşbəxtliyi yalnız sevişmə zamanı
yaranan həzzlə eyniləşdirmək olar. Onun
ölümünü öz gözlərinlə görmək, duyğuların ən
gözəli, hisslərin ən mükəmməlidir. Təəssüf ki,
bu hissi ömründə yalnız bir dəfə yaşaya
bilərsən. Əlimdə olsaydı, o duyğunun, Tanrının
verdiyi o gözəl ölüm lütfünün dəfələrlə şahidi
olmaq üçün atamı gündə bir neçə kərə dirildib,
yenə öldürərdim. Düşün, öz doğma atan
qolların arasında can verir. Son nəfəsini,
ciyərlərinin hayqırışını ovuclarında hiss etmək

NƏSR

Emin  PİRİ

ƏYYAŞ ATA
(hekayəesse)



mənə elə gəlirdi ki, bunları danışan Allahın özü
idi. Bəli, bəli, Allah! O, öz atasından danışırdı.
Öz doğmasının ölümündən, bunun ona verdiyi
xoşbəxtlik ekstazından həm də uşaq saflığı ilə
bəhs etmək insan əməli ola bilməzdi. Belə
mükəmməl duyğu – ata ölümünə olan saf uşaq
sevgisi yalnız kamil insanlara məxsusdur.
Tanrılaşmış insanlara!

Məclisdəkilərin sehrə düşdüyünü görüb
sözlərinin ardını gətirdi:

– Onun övladlarına, doğmalarına olan
sevgisi araq şüşəsinin içindəydi. Ürəyi div kimi
araq şüşəsinin içində döyünürdü. İnsanlığı
şüşədəki mayenin dərəcəsindən o şüşəyə
sahib ola bilmək qüdrətinə qədər kiçilmişdi.

Sevgi ona araq badələri kimi görünürdü.
Elə o vaxtdan arağı da, onu içənləri də qatil
kimi görmüşəm. Sevgi qatilləri. Harda o butul -
kaları görsəm, istər dükanda, istər məclisdə,
anamın nişan üzüyünü xatırlayıram. Mən o
şüşələrdən içsəm, anamın xoşbəxtliyini, gələ -
cəyini, sağlamlığını içdiyimi düşünürəm. Hər
şüşə mənə hansısa qadının sevgisinin, xoş -
bəxtliyinin məhvini xatırladır. Hər içilən şüşə
bir sevgi, xoşbəxtlik tabutudur. İçənlərsə qatil.

Anamı döyə-döyə barmağından çıxartdığı
nişan üzüyü arağın ona verəcəyi həzz üçün idi.
Sonra pula çevrilən o üzüyün məni də döyə-
döyə dükana göndərməsi, anamın xoş -
bəxtliyini, sevgisini satıcıya uzadıb “xoşbəxtliyə
neçə araq şüşəsi düşür?” deməyim...

Bütün araq şüşələrinin içində anamın nişan
üzüyünü görürəm. Araq badələri bir-birinə
dəyərkən çıxan səs barmaqdan düşən o
üzüyün səsini xatırladır mənə. Sanki hansısa
qadının xoşbəxtliyi badə cingiltiləri arasında
məhv olub gedir.

Bütün fahişələrin və əyyaşların dərdi var.
Problemə və dərdə görə bu yoldadırlar. Onlar
dərdin olmasına üzülür? Əsla, hər yeni dərdə
sevinirlər. Hər dəfə təzə dərd onlara bəhanə,
yeni araq şüşəsi, məhv edilmiş yeni qadın
həyatı, özlərini təmizə çıxartmaqçün şərəfsizcə
uydurulmuş dərd adlı sevincdir. Doğmalarının
ölümü, hər qardaş, bacı ölümü onlara şeytan
tərəfindən bəxş edilmiş nemətdir. Doğ ma -
larının tabutunu torpağa tapşırmadan dərd
adıyla içməyə başla...

Əminəm, o, mənim də ölümümü istəyir.
Ruhunun dərinliyində yatan şeytan ona bir
övlad ölümü, dərdi arzulayır. Övlad bəha -
nəsindən gözəl uydurulmuş dərd nə ola bilər?
İç ki içəsən. Kim sənə nə deyə bilər, oğul
dərdindən içirsən axı. Görənlərin də “oğul
dərdindən içir bədbəxt” – sözləri var ha, arağın
ən gözəl “zakuska”sıdır. Hə, əminəm, o hər gecə
mənim ölümüm üçün içdən-içə dua edir.

O, şüşəyə baxanda yenə o üzüyünü
xatırlayır.  Döyülə-döyülə barmağından çıxarı -
larkən, “heç olmasa uşaqlara da nəsə al”
hayqırtısı qulaqlarında cingiltiylə səs çıxarır. O
səsi mən də eşitməyə başlayıram. Elə masa -
dakı başqa qonaqlar da yad qadın səsi gəldiyini
deyir. Axı bizim olduğumuz zalda qadın yoxdur.
Bu qadın səsi kimindir, hardan gəlir? 

Səs masanın üstündən gəlir. Hər kəs bu səsi
tapmaq üçün sükuta qərq olur. Bu, qadın
ağlamsınmağıdır. Əlimi qulağıma yaxınlaşdırıb
masanın ortasına doğru yaxınlaşıram. Səs
şüşə nin içindən gəlir. Yalvarış dolu... Hər
birimiz sakitcə, donmuş vəziyyətdə şüşənin
içindən gələn qadının yalvarışlarını dinləyirik. 

O qadın şüşənin içində boğulur, xilas olmaq
üçün çırpınırdı. Şüşənin ağzına doğru əllərini
uzadaraq çıxmağa çalışırdı. Amma biz içdikcə
şüşə boşalmır, qadınsa əksinə, daha artıq
əziyyət çəkir, xirtdəyinəcən qalxan maye onu
boğurdu. 

Biz bu qədər içmişdik, şüşə niyə boşal -
mırdı? Biz içdikcə şüşəni qadın göz yaşlarıyla
doldururdu?!

Zala boylanıram. İçki şüşəsi olan bütün
masalardan qadın yalvarışları, uşaq ağlaş -
maları eşidilir. Səslər insanın beyninə işləyir.
Qulağımı əllərimlə tutaraq çölə qaçıram.
İçimdəki sevgini nifrətqarışıq bütün şəhərə
eşitdirmək üçün qışqırıram:

– Bütün atalara ölüm! Hər əyyaş atanın
ölümü bəşəriyyətin xilası naminə atılmış ilahi
bir addımdır!

...Görəsən, bu gün içdiyimiz araq hansı
qadının göz yaşlarıdır? Cingilti səsləri hansı
xanımın üzüyüdür? Kimin xoşbəxtliyini, sev -
gisini bir-birimizin sağlığına içdik?!
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– İnsan yalnız ölümə yaltaqlana bilmir.
– Nə qədər ki Qarabağ torpağı erməni işğalı

altındadı, laaaap aşağıdan laaaap yuxarıya qədər
kim özünü kişi hesab edir-etsin – mən özümü
kişi hesab eləmirəm və 25 il bundan qabaq
kişilikdən istefa vermişəm.

– Yalan yaltaqlığın lirikasıdır.
–Təqsiri olan adamlar günahını zəmanənin

boynuna atırlar və nəticədə zəmanə bəşəriy yətin
günah anbarına çevrilir – bax, bir gün bu anbar
partlayanda dünyanın axırı olacaq. 

– Baba ilə nəvə ona görə bir-birini çox istəyir
ki, ikisi də bir ağılda olur.

– İndiki övladlar valideynlərinə bankomat
kimi baxırlar.

– Mənə elə gəlir ki, insan yalnız ölənə qədər
deyil, öləndə də öyrənir – öləndə də ölmək öyrənir.

– Dünya Allahın çin olmuş yuxusudur.
– Xalqın uğrunda ölməyə dəyməz, çünki xalq

həqiqət deyil – həqiqətin yolunda ölmək lazımdır.
– Körpə ölümü yaşlı adamların yuxusu boyda

bir şeydir.
– Cümlə qurmaq dövlət qurmaq qədər

çətindir!
– Ən asan şey dünyaya gəlməkdir, çünki

burda sənin heç bir zəhmətin yoxdur.
– İstedadlı adamlar da nefti olan ölkələr kimi

həmişə başı bəlalıdır.
– Söyüşlə deyilən həqiqətdən təbəssümlə

deyilən yalan daha cazibədar görünür.
– Adamlar bir-birini tərəzi çıxandan sonra

aldatmağa başladılar.
– Güzgü sınanda ailəyə, ziyalı sınanda

cəmiyyətə bədbəxtlik gətirər.
– Görəsən, kiçik xalqın böyük oğlu olmaq,

yoxsa böyük xalqın kiçik oğlu olmaq rahatdır?

– “Salam verdim, rüşvət deyildi deyə, alma dı -
lar” (Füzuli) – ancaq rüşvət verdim, salam deyildi
deyə, o saat aldılar...

– Qız uşağı sevinəndə Allah da gülümsəyir.
Allahın dodaqlarına təbəssüm qonanda o, bə -
şəriyyətə qarşı daha çox mərhəmətli olur.

– Yumruq boyda daş, milyon illər boyu
sıxılmış Yer kürəsi boyda torpaqdır.

– Mənə elə gəlir ki, Allah bütün dünyanı bizim
kəndin üstündən idarə eləyir.

– Şuşa ucalığından baxanda Təbriz, Dəmir qa -
pı Dərbənd, Borçalı çökəyi və İrəvan görünürdü
– bu gün isə Şuşanın özünü görə bilmirik.

– Yoooox!!! Sənin dediyin o həqiqət doğul -
maya caq – Sən də, Mən də, O da yığışıb o həqiqəti
abort elətdirməliyik! (“Qızıl teşt” tamaşasından
– 1988-ci il).

– Aralıdan baxanda Yer kürəsi çürük toxuma
oxşayırdı, yaxından baxanda isə oxşamırdı –
eləcə çürük idi.

– Əgər Abdulla da davadan qayıtmasaydı,
tarix kitabında yazacaqdılar ki, Sovet xalqı İkinci
Dünya müharibəsində iyirmi milyon bir nəfər
adam itirib.

– Qızlarının üzü gülməyən məmləkətin
gələcəyi ağlar qalar.

– Bizim Milli Məclisdəki deputatların 99,9
faizinin yediyi çörəyə heç vaxt and içmərəm, əgər
and içsəm, bilin ki, yalandan and içirəm.

– Dünyanın ən xoşbəxt xalqı, dünyanın ən az
yalan danışan xalqıdır.

– Xalq birləşəndə güclü olur, yazıçı tək -
lənəndə. 

– Biz Həqiqətə lazım deyilik, Həqiqət bizə
lazımdır və ən böyük Həqiqət də elə budur. 

P.S. Seyran Səxavət nə deyir eeee?!
Deyir dəəəə...
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Unudulmuş bir sözə sığal çəkər, qolunu
yaralı bir sözün boynuna salıb şəkil çək 
dirərdi... 

... Tə-riş, sən tədbirə düşəcəksən? (Üçüncü
mərtəbədəki “Natəvan” klubunu deyir,   “Ulduz”
yuxarıdadı axı).

– Yox, Fəqiş, işim var.
– Bax, gör bu şərfi taxım, yoxsa bunu?
– Qırmızını tax, qırmızı sənə yaraşır.
– Saatımı görmüsən? Təzə almışam. Allah

haqqı, saatsız qala bilmirəm.
– Qəşəngdi, sağlıqla işlət.
– Axşam da Mahnı Teatrında tədbir var. 
Bu sözləri deyəndə işıqlı sifəti bir az da

işıqlanır, gözlərinin içi gülür. Əminəm ki, Fər -
qanə axşamkı tədbiri də əldən verməyəcək... 

Onu 6 ildi yaxından tanıyıram. Həmişə
səfər üstündədi, harasa tələsir, gedir-gəlir,  və

narahat görünür... Deyir ki, biz ruh əkiziyik,
razılaşıram. İkimiz də dolça bürcündənik, Yer
adamı deyilik. Hərdən havalanırıq, xəyal la rı -
mız baş alıb getdikcə gedir. Oxşar cəhətlərimiz
o qədər çoxdu ki, iş yoldaşım Dürdanə illərdi
mənə “ikinci Fərqanə” deyir. Düz sözə nə
deyim...

Amma bu yazıda ikimizdən yox, Fər -
qanədən danışacam – Günəşə, dənizə, şeirə
oxşayan Şeir Qadından...

Onun ömür kitabının son fəslində yazılıb:
“Ömür yolu 56, taleyi şair taleyi, sevgisi sonsuz,
qədəri... bütün şairlərin qədəri kimi...”

Hə, bu kirli dünya ha çalışsa da, onun təmiz
ruhuna toz qondura bilmədi. Özü dediyi kimi:

Dəyişə bilmədi bu illər məni,
Elə həminkiyəm, sadəlövh, fağır.
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Əslində, Fərqanə qədəriylə çoxdan ba -
rışmışdı, ağır xəstəliyə düçar olandan. Mən
“Ulduz”a gəlməmişdən bir il əvvəl ağır
əməliyyat keçirmişdi. Vaxt ötdükcə dərdiylə
barışdı, ölümün kölgəsinə alışdı, sonra da
əməlli-başlı xəstəliyiylə doğmalaşdı. Əyyub
Peyğəmbər kimi xəstəliyindən elə sevgiylə,
mərhəmətlə, səbirlə danışırdı ki, Fərqanənin
sağalacağına inanırdın. 

Kimsənin qanını qaraltmaq istəmirdi,
rəngli paltarları, rəngli şərfləri, səmimi təbəs -
sümüylə dərdini ört-basdır edirdi. 

Söz məclislərində, kitab təqdimatlarında
dərdini unudurdu. İlahidən gələn bir misra
kefini açır, uşaq gözləri kimi tərtəmiz göz -
lərində şeir tumurcuqlayırdı.  

Hərdən bədahətən şeir deyir, sonra tələsik
telefonuna yazırdı ki, Tanrının verdiyini
qaçırtmasın, misraları uçmasın.

Qəribə, özünə yaraşan utancaqlığı vardı.
Utananda dodağının bir küncünü çeynəyərdi.
Özündən çox başqalarından ötrü kiməsə ağız
açar, kiminsə işini düzüb-qoşar, kiminsə
dadına yetər, heç kimdən köməyini əsir -
gəməzdi. 

Sözü hər şeydən çox sevərdi. Unudulmuş
bir sözə sığal çəkər, qolunu yaralı bir sözün
boynuna salıb şəkil çəkdirərdi. 

Fərqanəyə görə, hər adam elə bir SÖZ idi. 
Qabriel Qarsiya Markes “Vida mək -

tubu”nda yazırdı: “Tanrım, bircə udum
yaşasaydım... Qarşılaşdığım adamların hamı -
sına sizi sevirəm demədən ötüb keçməzdim”.
Fərqanə son nəfəsinəcən hamını sevdi...

Deyirlər,  iki şeyi insana bağışlamırlar:
gözəlliyi və istedadı. Fərqanə istedadlıydı.
Hərdən istedadını ona bağışlamırdılar, amma
o hər kəsi bağışlayırdı...

Fərqanəylə qəlb yoldaşı, iş yoldaşı, yol
yoldaşı olmuşam. İçindəki səmimiyyət, şəfqət,
mərhəmət heç kəsi darıxmağa qoymazdı.
Amma özü hər yerdə darıxırdı, ulduzlu gecədə,
milyonluq şəhərdə, ən çox da Bakı-Təbriz
yollarında...

2018-ci ildə Türkiyənin Bayburt şəhərinə
Beynəlxalq Dədə Qorqud festivalına getmişdik.
Bu qədim yurd yerində Dədə Qorqudun
qəbrini ziyarət elədik, Bamsı Beyrəyin

uyuduğu zirvəyə qalxdıq, Yeraltı şəhərdə
olduq, axşamlar da Fərqanənin Söz Ocağının
başına yığışdıq. 

Saatlarla şeir deməyi vardı. Özündən çox
özgələrdən deyərdi.   

O səfərlə bağlı saysız-hesabsız xatirələrim
var. Amma bir xatirə var ki, sonralar ikimiz də
xatırlayıb doyunca gülərdik. 

Bayburtdan geri dönəndə avtobusda yanaşı
oturmuşduq, danışdıqca danışırdıq. Qəflətən
qayıtdı ki, Tə-riş (mənim adımı belə tələffüz
edirdi) qədimlərdə şahlar otururdu, qullar
başlarının üstündə dayanıb onları yelpik -
ləyirdi, biz şah olsaydıq, qulları taxtda oturdub
yelpikləyərdik ki, yazıqdılar.

Onun içindəki mərhəmətin, şəfqətin,
sevginin kökləri dərində, çox dərindəydi.

Fərqanə çərçivələri sevmirdi, azad ruhu,
duyğuları, sevgisi ilahidən qaynaqlanırdı.
Allahın nəzəri üstündəydi. Tədbirlərdə çıxış
edəndə böyük auditoriyanı bir anda ələ alırdı.
Danışanda hamı susurdu, havada sözlər,
misralar, duyğular uçuşurdu. 

Onun özü kimi, yaradıcılığı da rəngliydi.
“Anam şəhərə gedir” şeirindəki doğmalığı,
milliliyi, həyat lövhələrini yüzlərlə şeirə
dəyişmərəm. Dörd kitabı işıq üzü görmüşdü,
beşincinin yolunu gözləyirdi... 

O özü də bənzərsiz bir KİTAB idi. Ömrünün
son fəslini nigaran yaşadı. Pandemiya insanları
evə yığmışdı. Dünya olumla ölümün as tana -
sında çırpınırdı. Fərqanə dünyadan nigaran
getdi, amma SÖZƏ, sevdiklərinə, gedəcəyi yerə
inanıb getdi. Böyük bir izdiham onu sevgiylə,
göz yaşıyla, şeirlə yola saldı... 

Son söz əvəzi:

Səni qoruya bilmədik, əziz Fərqanəm, səni
qoruyucuların qoruyucusuna – Allaha əmanət
edirəm! 

Təranə VAHİD
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***
Bir quş
Düşüb yerdə qalmış.
Açıqdır gözləri – 
Həyatdan doymamış;
Arzularla uçarmış
Bir cüt qanadlar...
Kim bilir, 

haralarda olmuş bir vaxtlar...

Küləklər 
Ağacları yırğalamağa başlar,
Ağaclar – ağlamağa...
Yerə düşsə də zavallı quş,
Ruhu
Göylərə uçmuş.
Qəribədir!.. Düşün! – 
Yeri atıb getməsinə bax

yaralı bir quşun!

***
Əyilən adam, söylə,
Sənə necə yardım edim?
Böyük qardaşmı deyim?
Kiçik qardaşmı deyim?
Həyata dönmən üçün
Nə edim axı, söylə?
Düz yaşamaqdan
Çoxmu yoruldun belə?

Əyilən adam, söylə,
Bütün varlığınla duyursanmı
Oynadığın havanı?
Niyə qaldırmırsan başını,
Atmırsan söz daşını?
Qapanma otağa!
De, yaşadınmı bunca zamanı,
Yoxsa dözdünmü yaşamağa?

Əyilən adam, bax,
Qapat gözlərini,
Görmə əllərimi, 
Qoy sənə doğru uzansın,
Uzansın...
Yoxluğunu hiss edib
Kəssin ümidini,
Havada asılı qalsın.

Əyilən adam kim?
Ona baxamağa
Qorxur gözüm.
Əyilən adam kim? –
Deməyə gəlmir üzüm:
O – mənim atam!
O – mənim özüm!

***
Artıq geridədir qandallar, zindan,
Təmiz hava ilə nəfəs alıbdır, –
O – məhbus, günahkar... yaddaşında qan...
Lakin keçmişilə vidalaşıbdır.

Qarşıda – həyat var, yaşamaq... hər gün!
Doğma olsa belə torpaq da, su da;
Əyni-başı yalın, yarıac, bitkin,
Azadlıq tamını dadmışdır o da:
Azadlıq asanmış, xoşbəxtlik – çətin!
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***
Özün
Tək dolaşıb gəzərsən evdə...
Nə kitab yazarsan,
Nə də bir şeir.
Sevgi də istəməz
Ürəyin daha,
Telefon zəng edər – 
O da arabir.

İstə! – Sənə göydən
Ulduzlar dərim!
İstə! – Yollarına atım özümü!
Mənə şeir söylə,
Ya da nəğmə de,
Sənə qulaq asım,
Yumub gözümü.

Evinin önündən
Keçirəm qərib,
Pəncərən
Siqara tüstüsü, duman...
Bilirəm, evində
Nələrsə olmuş,
Bir başqa olmusan – 
Başqa bir insan...
Hələ otağını
Açmamış sabah,
Tavanın qaranlıq,
Yanmır işıqlar.
Nəşəndən
Çiçəklər açardı sənin,
İndi bu halından
Saralmış onlar?!

Əzizim, doğrudan,
Bu, sənsənmi heç?
O gözəl üzünə
Şəfəq doğmamış.
Pəncərəyə boylan,
Qərib yel əsir,
Bir də... bir nigaran
Yağış başlamış...

***
Sükunət...
Gecələr ayağının ucunda gəzər,
Ruhsuz, işıqsız – çılpaq gecələr...
Gecənin əlindən
Bir qorxu
Gizlənmiş canımda.
Ağacların titrəşməsi
Bədənimə köçmüş...
Göylərin işığımı sönmüş?
Səbirsiz gözlərimdə bir sual var –
Niyə əsmir rüzgar? 
Rüzgar...
Rüzgar!..

*** 
Səma dərinləşər, bulud çoxalar...
Görünməz göylərdə nur üzü ayın.
Gözümün önündə dünya yox olar,
Əriyər sənin də uca sarayın.

Ağaclar payıza xalı toxuyar,
Yarpaqlar başını itirər sanki...
Elə düşünərsən, sabaha çox var...

Zülmətdən göz-gözü görməz, inan ki.

...Ay çıxar. Eyvana çıxarsan sən də,
Kövrələn hissləri ovutmuş kimi.
O da hey dayanar damın üstündə,
Gedəcək yerini unutmuş kimi...

***
Bir gün söyüd belə Məcnuna dönər,
Göylərə üz tutub, o da dil açar.
Yıxmaz gövdəsini dəli küləklər,
Aşiq sevdasıyla göylərdə uçar.

Nə bulaqlar – duyan, 
nə yollar – bilən!

Cavabsız qoyarlar suallarını.
Amansız quşlarmı almış əlindən
Leyli ağacının xəyallarını?..

Tərcümə etdi: 
Afaq ŞIXLI (06.2020, Moskva)
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Evin ti kil sin, yad daş. Qır xa doğ ru yo lun as -
ta na sın da mə ni ayaq la rı na sa lıb sürüm-sürüm
süründürürsən. Şe i ri bir də fə oxu yan ki mi əz -
bər lə mə yi min li mi ti mi bi tib? Yox sa mə ni bəd -
nə zə rə inan dır ma ğa mı ça lı şır san? Mə mur  lar -
dan be tər ol mu san. Bir əsə rin müəl li fi ni xa tır -
la maq üçün sa at lar la qar şın da boy nu mu
bükmə li olu ram. Gözlə yi rəm sə nin na zın du ru -
la, xa hi şi mi nə zə rə ala san. İşi mi düzəlt mə yə
mey lin ol ma yan da da hə min o mə mur lar ki mi
ya xa nı kə na ra çə kib mə ni da ğa- da şa sa lır, ona-
 bu na möhtac qo yur san. Ney nək, ol sun. Mən də
haq qı nı tə ləb edən və tən daş ki mi hər şe yin so -
nu na dək ge də cəm. Sağ ol sun “qu qol”. Əsə rin
adı nı ya zı ram, hə min də qi qə müəl li fi ni göstə -
rir. Doğ ru dur, bu də fə “qu qol” da kömək et mə -
di, am ma on dan na ra zı qal ma dım, əv vəl ki yax -
şı lıq la rı nı unut ma ram. Adam gə rək nə is tə di yi -
ni də qiq bi lə. Yox sa gah na la, gah mı xa vur ma ğın
xey ri ol mur.  

Bu gün ax şa ma can bir rə va yə ti har dan oxu -
du ğu mu xa tır la ma ğa ça lış mı şam. Yad da şın da

ax ta rış düymə si yox dur ki, açar sözlər ya zıb la -
zım ola nı ta pa san. Rə va yət də ki sözlə ri gah ar -
xa ya, gah qa ba ğa ke çi rib özümdən açar söz
düzəl dib düşdüm “qu qol ”un ca nı na, am ma nə -
ti cə ver mə di. Ça rə siz qa lıb hə min rə va yə ti bir -
ba şa bur da ya zı ram. Ya folk lorş ünas lar di lə gə -
lər, ya da kim sə xa tır la yıb “Fi lan əsər dən dir”,
“Fi lan kəs dən eşit mi şəm” de yər. Bəl kə də, kim -
sə sta tu sun da pay la şıb mış. (Dost la rın “Nə
düşünürsən?” çər çi və sin də “hər zövqə” uy ğun
nə is tə sək, ta pı rıq.) 

Rə va yət də de yi lir ki, bir oğ lan bir qa ra çı qı -
zı se vir. Qı zın ata sı bu na ra zı ol ma dı ğın dan ağır
şərt qo yur. Eş qin dən dönmə yən oğ lan şərt lə ra -
zı la şır. Qa ra çı ki şi de yir ki, bi zim adə ti miz di -
lən mək dir. Qı zı ma sa hib ol maq is tə yir sən sə,
mütləq di lən mə li sən. Oğ lan əv vəl cə tə rədd üd
edir, am ma sev gi si nə görə məc bur olub bu işə
ra zı la şır, yo lun kə na rın da da ya nıb di lə nir. Adam -
lar əli nə pul qoy duq ca utan dı ğın dan tər tökür.
Bir -i ki gün be lə da vam edir. Bir gün qı zın ata sı
oğ lan dan bu nu ne cə ba car dı ğı nı so ru şur. Oğ lan
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de yir ki, bi rin ci gün çox çə tin ol du, xə ca lət çək -
dim, am ma get dik cə öyrəş dim. Ki şi nin ca va bı
ağır olur:  

– Ba la, ilk gün sə ni utan dı ran hə ya his si idi,
– de yir, – am ma bir də fə dən son ra o hiss sən də
ölüb. Ona görə də son ra kı günlər di lən mək sə -
nə asan olub.  

Rə va yə ti bur da sax la yıb ke çək baş qa his sə -
yə. 

Oxu yan lar Corc Oru e lin “1984” əsə ri nin ağır
əsər ol du ğu nu bi lir lər. Oxu ma yan lar üçün əsə -
rin mövzu su nu müəl li fin öz sözlə ri ilə qı sa ca
açıq la yım: “So nun cu ro ma nım so si a liz mə, ha -
be lə tə rəf da rı ol du ğum Ley bo rist lər par ti ya sı -
na hücum ki mi qə bul edil mə mə li dir. Mən kom -
mu nizm və fa şiz min törət di yi özbaşı na lıq la rı
göstər mə yə ça lış mı şam. Ki tab da yer alan səh -
nə lə rin Bri ta ni ya da cə rə yan et mə si nə gəl dik də
isə, bu nun la in gi lis dil li ir qin ma hiy yət eti ba rı
ilə baş qa la rın dan  da ha yax şı ol ma dı ğı nı və əley -
hi nə ar dı cıl müba ri zə apa rıl ma dı ğı təq dir də to -
ta li ta riz min  hər yer də qə lə bə ça la ca ğı nı diq -
qə tə çat dır maq is tə mi şəm”. Ro man da əv vəl dən-
 so na dək si ya si mo tiv li ha di sə lər “bir- bi ri nə
sa diq qa lır”. Əsər də sa diq qal ma yan tək cə sev -
gi li lər dir.  

Ağıl in sa na se və nə cən gə rək olur. Se və nə -
cən dav ra nış la rı kont rol da sax la maq, özünə qar -
şı tə ləb kar ol maq mümkündür. Nə vaxt ki, özünə
nə za rə ti iti rir sən, ət raf da kı lar sə nə “nə si hət”
ver mə yə baş la yır lar, de mək, bun dan son ra ağıl -
la “yo la get mə yə cək”, onu özündən in cik sa la -
caq san. O, sə ni peş man- peş man tərk edə cək.
Qa la caq san ürə yin ümi di nə. Or dan qo pub gə -
lən hiss lər düşüncə lə ri nə ho pa caq, mən ti qin də,
şüu run da an caq sev gi dən iba rət ola caq. O ida -
rə edə cək sə ni. Se vən də ya ağıl lı adam la rın tə -
nə si nə tab gə ti rə bi lə cək dözümə ma lik ol ma lı -
san, ya da gə rək Al lah hər kə sin qəl bi nə sev gi
sa la ki, in san lar ara sın da “a ğıl lı və də li” bə ra -
bər siz li yi ol ma ya. Da hi lə rin söylə dik lə ri ni ac -
gözlüklə oxu du ğum vaxt lar dan bey nim də bir
afo rizm ili şib qa lıb: “Mə ni an caq aşiq ol ma yan -
lar mə zəm mət edə bi lər lər. ..” Da hi lə rə ina nı rıq.
On lar dan si tat gə tir mək lə həm özümüzü sa vad lı
göstər mək is tə yir, həm də haq lı ol du ğu mu zu
sübut et mə yə ça lı şı rıq. Bu de yi mi də yu xa rı da -
kı fi kir lə rin “sı ğor ta sı” he sab edək.  

Hə ya tın sah man lı ol ma lı ol du ğu nu se və nə -
cən bi li rik. Elə ki sev dik, ni zam -in ti za mı unu -
du ruq, dav ra nış la rı mız da pin ti lik müşa hi də
olun ma ğa baş la yır. Hər şey qa rı şır. Ki min ne cə
qar şı la ya ca ğı na əhə miy yət ver mə yə cək də rə -
cə də sər bəst lə şi rik. Onu ovun dur maq, üzündə
bir cə zo laq tə bəss üm görmək üçün lap elə küçə -
də qol qal dı rıb oy na ya da bi lə rik. Se vən dən son -
ra din cəl mək üçün kom fort ax tar mı rıq. O ke -
çən küçə lər bi zə işıq lı, ge niş otaq ki mi görünür.
Küçə lə ri bağ rı mı za bas maq is tə yi rik. Se vən dən
son ra cən nət an la yı şı mız da “for mat olu nur”.
Sev gi ər köyün uşaq ki mi dir, ipə- sa pa yat maz.
“Vax tı dır mı?”, “Uy ğun dur mu?” su al la rı onun seç -
di yi za ma na yad dır. Ni yə gəl di yi ni nə özü bi lər,
nə biz baş aça rıq.  Bi o lo ji fərq li lik və so si al sə -
bəb lər isə heç ve ci nə ol maz. Ki mi har da “iş ğal”
et di sə, et di. Dinc li yi po za caq, ada mı özünə əsir
edə cək. Qu la çev ril mə yi də özümüz könüllü se -
çi rik. Əza bı zövq ve rir. Ha mı dan qa çı rıq, hər
yer də onu görürük. Söykən di yi miz ağa cın da O
ol ma sı nı is tə yi rik. Qa pın döyülən də O de yil sə,
aç ma ğa əlin gəl mir.  

Fə qət xoş bəxt lik hə mi şə xə sis lik lə ve ri lir.
Bir gün bu xoş hiss lər dən bi zi zor la ayı ran bir
sə bəb ta pı lır. Gözəl iş lər ən gözəl yer də bi tir.
Bütün müqə dəss lər ki mi, sev gi də əl çat maz dır.
Yal nız xə ya lı ilə ya şa maq olur. Görmək, to xun -
maq mümkün de yil. Ya lan çı bir tə səl li ilə ovu -
nu ruq: əsl sev gi elə bu cür ol ma lı dır; ar zu la ma -
lı san, qo vuş ma ma lı san. Bəl kə, bu da o ipə- sa pa
yat ma yan his sin cə za sı dır. Bəl kə, onu ağı lın qar -
ğı şı tu tur. Axı sev gi ağı lı ye rin dən- yur dun dan
pe rik sa lır. Son da özü də yu va sı nı tərk edir. 

Əsə rin qəh rə man la rın dan ya zır dım ee... Sev -
gi bur da da öz ər köyünlüyünü göstər di. Mə ni
ya zı dan ayı rıb xə yal la ra apar dı.  

Onu de yir dim. .. Yaz mış dım ki, əsər də sa diq
qal ma yan tək cə sev gi li lər dir.  

“Baş la rı nı aşa ğı sa lıb” iş lə ri ilə məş ğul olan
şəxs lə rin se vən dən son ra hə yat la rın da, ənə nə -
vi təs vir lə yaz saq, fır tı na qo pur. Məz mun yaz -
ma ya cam. Bil dir mək is tə yi rəm ki, o boy da cid -
di nə za rə tin al tın da qə lə bə lik də adam la rın qo -
lu nun al tın dan si vi şib özünə yer edən uşaq ki mi
sev gi gə lib qəh rə man la rın qəlb lə rin də özünə
yer edir. Elə o boy da si ya si pro ses lə rin, gər gin
iş lə rin, qor xu nun için də zövq al dıq la rı yax şı iş
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də bir cə sev gi lə ri olur. Əsə rin əv və li ni oxu yan -
da on la rın hiss lə rin dən əmin ol maq la rı adam -
da ruh yüksək li yi, azad lıq duy ğu la rı oya dır sa
da, bu duy ğu lar fi nal da qəh rə man lar ki mi oxu -
cu nun da bur nun dan gə lir.  

O qu ru luş, o iy rənc si ya sət ol ma say dı, bəl -
kə də, xoş bəxt ola caq dı lar. Yox. Səhv et dim, sev -
gi olan yer də xoş bəxt lik ol mur. O elə giz li gə lir,
giz li ya şa yır və bir gün də bi tir. Elə əsl sev gi də
xoş bəxt li yə ge dən yo lun ya rı sın da qa lan dır.
Türklər bu nu biz dən da ha tə sir li ifa də edir lər:
im kan sız eşq. Ta Ley li ni, Məc nu nu mi sal çək -
mi rəm. “Se vən lər qo vuş ma sa lar, yax şı dır” ad lı
köhnə ya zı mı xa tır la dım. Bu nə yə işa rə dir? Görə -
sən, in san ağ lı na gə lən lə ri ya şa yır, yox sa ya şa -
dıq dan son ra ağ lı na gə lə ni ya zır? 

Qəh rə man la rın sa də qət siz lik lə ri si ya si ide -
ya nın “dik tə si” olur. Bu dik tə on lar dan elə bir
his si alır ki, sev gi lə rin dən özlə ri im ti na edir lər.
Bu, sev gi nin ta le yi dir. İn san lar ki mi, hiss lə rin
də ta le yi olur. Na ka mı, uzunö mürlüsü, zəh lətö -
kə ni və s. olur. Sev gi bu cər gə də na kam la rın sı -
ra sın da dır. Qəh rə man lar dan alı nan hey siy yət
his si dir. On la rın qürur la rı nı, hey siy yət lə ri ni “qət -
lə ye ti rir lər”. Əsə rin hə min  his sə sin də günlər -
lə hal sız- hə rə kət siz qal dım. Ha di sə lə rin tə si rin -
dən da xi lən di dik- di dik ol dum. “Ya zı çı dır, ya zıb
da” de yib ke çə bil mə dim. Ona görə ki, hə yat da
bun dan da ha tə sir li ha di sə lə rin ol du ğu nu bi li -
rəm. Böyük sev gi qo vuş ma sı ya saq olan sev gi -
dir. O sev gi elə böyük olur ki, bu dünya ya sığ -
mır. Özünə yer ta pa bil mə yib gəl di yi ki mi də
qa yı dır, əl çat maz lı ğın da qa lır. 

Əsə rin so nun da köhnə sev gi li lər rast la şır -
lar, ara la rın da qı sa di a loq olur:  

– Mən sə ni ələ ver dim, – de yə Cu li ya müqəd -
di mə siz sözə baş la dı. 

– Mən də sə ni ələ ver dim. 
Bir- bir lə ri nə dönüklük edib, bir- bir lə ri ni ələ

ve rib lər. Tək cə ələ ver mə yib lər, hə min an iki si
də öz ba şı na gə lən pis lik lə rin o bi ri nin ba şı na
gəl mə si ni is tə yib. Bu na görə də son ra dan bir-
 bi ri nə əv vəl ki hiss lər lə ya na şa bil mir lər. 

Har dan oxu du ğu mu unut du ğum rə va yət lə
vur ğu la dı ğım mə qa mın əla qə si ni duy du nuz. Hər
iki si nin bi zim lə də bir ba şa əla qə si var.  Adi in -
san lar dan da fövqəl bə şər lər nə yi sə alıb lar. Ta -
be yik on la ra. Cız dıq la rı xət lə ge di rik. Qə fə sin,

ak va ri u mun mövcud ol du ğu dünya da bir də
azad lıq sözünü uy du rub lar. Azad lı ğın uy dur ma
ol ma ğı na görə hə ya tı mız dad sız- duz suz olub.
Biz dən alı na nı ta pıb qay tar ma lı yıq. Yox sa hə -
ya lı lar hə ya sın dan su sa caq, hə ya sız lar üçün
münbit şə ra it ya ra na caq, olan- qa lan ömrümüz
də puç ola caq.  

Əsə rin qəh rə man la rı nın – Uins ton la Cu li ya -
nın da xi lən sın dı rıl ma sı ilə A. M.Qor ki nin “Ma -
kar Çud ra” he ka yə si ide ya cə hət dən bir- bi ri nin
ək si dir. Bi rin də si ya si qu ru lu şun, si ya si ide ya -
nın bu rul ğa nın da qəh rə man lar  mə nən məhv
olur lar, di gə rin də isə se vən lər azad ru hun, qüru -
run uc ba tın dan qo vu şa bil mə sə lər də, ölümlə ri
ilə həm sev gi lə ri ni, həm də hey siy yət lə ri ni qo -
ru yur lar. On la rın xoş bəxt lik lə ri ni də azad ruh
və qürur alır. Qo vuş maq üçün da xi li azad lıq la -
rı nı, ide ya la rı nı qur ban ve rə bi lər di lər. Əs lin də
isə bu da be yin lə rə ötürülən in for ma si ya dır,
mühi tin dik tə si dir. İde ya lar la, adət lər lə in san -
la rı iç lə rin dən yı xır lar. Be lə çı xır ki, in san özü
üçün xoş bəxt ol ma ma lı dır. O yal nız qur ban lıq -
dır. Sev gi nin əl çat maz lı ğı nı, prin sip lə ri ni qo ru -
maq ba xı mın dan isə ya zı çı se çi min də haq lı dır.
Culi ya ilə Uins to nun se çə cək lə ri yol isə ya ölüm,
ya da məğ lu biy yət idi. Hə ya sı alı nıb di lən di ri -
lən gənc lə, si ya si ide ya üçün  hey siy yə ti, qüru -
ru alı nan lar bir- bir lə rin dən fərq lən mir lər. Hər
üç hal da olan sev gi yə olur. Onu məhv edib ye -
rin də “si ya si ide ya la ra abi də ucal dır lar”. 

“1984” əsə ri ni oxu yan dan son ra adam da az
qa lır “mən fi lan işi et mə rəm” de mək cürə ti
ölsün. Əsə rin fi na lı oxu cu dan özünəgü vən his -
si ni alır. Bəl kə də, bütün iş gən cə lə rə bax ma ya -
raq, ölümü se çib bir- bi ri ni sat ma maq da olar -
dı, am ma... “lə nə tə gəl miş hə yat eş qi”. .. (C.Lon -
don “Mar tin İden”) Bəl kə də, bu an lar da har da sa
o fi zi ki əzab lar dan ye nə də kim lər sə çə kir. Har -
da sa iş gən cə al tın da sev gi sin dən im ti na edən,
hə ya sın dan ke çib di lə nən var. Bil mi rik. Bu ba -
rə də düşünmək be lə dəh şət li dir. Tə səvv ür edin
ki, bu cür se çim qar şı sın da bir ana nı qo yur lar.
Xo ca lı da kı ki mi...  

Rə va yət dən, əsər dən ay rı lıb özümüzə ba -
xan da da ha da acı na caq lı və ziy yə tin mövcud -
lu ğu nu dərk edi rik. Biz dən nə lə ri al ma yıb lar,
İla hi!  
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HARDADIR, BİLMİRƏM?

Ömrün köhlən atındayam,
Gah doğu, gah batımdayam.
Göyün hansı qatındayam?
Sirrim hardadır, bilmirəm!

Yol getmir izlə ayağım,
Sınaqdan keçib sınağım...
Kəramət dolu ocağım,
Pirim, hardadır, bilmirəm!

Çox istədim “sirr”ə varım,
Arzularım qaldı yarım...
Bəxtimi gərək axtarım,
Görüm hardadır, bilmirəm!

“Eşq” var bizdən yuxarıda,
Qaşdan, gözdən yuxarıda...
Özüm sözdən aşağıda,
Ruhum sözdən yuxarıda,
Yerim hardadır, bilmirəm!

GƏLİRƏM

Bir az insaf eylə, ADAM,
Soruşma, hardan gəlirəm.
Var olan yoxdan doğulub,
Yox olan vardan gəlirəm.

Harda vaxtsız yatan görsən,
Çirkabına batan görsən,
Alan görsən, satan görsən,
Bax elə ordan gəlirəm.

Başqa bazara getmirəm,
Başqa güzara getmirəm.
Üzü məzara getmirəm,
Üzü “məzar”dan gəlirəm.

Azıx ordan, Avey burdan...
Yaman edir giley burdan.
Uzaq deyil, budeey burdan,
Gəncəbasardan gəlirəm!

QURBAN OLARAM

Tanrım, eşqin ocağına,
Oduna qurban olaram.
Bəxş etdiyin baldan şirin
Dadına qurban olaram.

Hər nə desən, gözüm üstə...
Söz demərəm sözün üstə,
Başımı al dizin üstə,
Adına qurban olaram!

Asta-asta laylamı çal,
Saçım oxşa, könlümü al,
Vaxt olduqca məni də sal
Yadına, qurban olaram!

Sən oldun eşqimin ilki,
Səndən sonra bunu bil ki,
Bu ömürdə cəmi iki
Qadına qurban olaram...
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MEŞƏDƏ ARMUD MİSALI

Özgəni yandırır çatdığın ocaq,
Şüşə qab içində quşdur ürəyin.
Taleyin açılan qırxıncı otaq,
Bir “div” pəncəsinə tuşdur ürəyin,
Varlığı büsbütün nəcib olan qız!

Tanıya bilmədim, kimsən axı sən?!
Nə doğmam deyilsən, nə də yadımsan.
Deyəsən, tanıdım... məncə, axı sən,
Həmin qızcığazsan, həmin qadınsan,
Xəyallar içində qərib olan qız!

Ömürdən müjdəli xəbər gəlmədi,
Qədir-qiymətini bilən olmadı.
Başına bu yaşda nələr gəlmədi,
Tale-qismətini bilən olmadı,
Bəxti həyatına eyib olan qız!

Bu ömür yoludur, yönü çox bunun,
Azdın sən gəzərkən eşqi, vüsalı.
İncimə, başqa bir adı yox bunun...
Səninki “meşədə armud” misalı,
“O KƏSİN” birinə nəsib olan qız!

SEVİM, ALLAH…

İmtahandır... dərdləri,
Sərləri sən yaratdın.
Minləri sən yaratdın,
Birləri sən yaratdın.
Sınaqlı ocaqları,
Pirləri sən yaratdın.
Bizlər üçün göyləri,
Yerləri sən yaratdın.
Yaratdığın yerini,
Göyünü sevim, Allah!

Bəndələrin yolunu
Azır gedir, dərs olmur.
Qardaş qardaşa quyu
Qazır gedir, dərs olmur...
Sol mələk dayanmadan
Yazır gedir, dərs olmur.
Cəhənnəmə birbaşa
Hazır gedir, dərs olmur...

De, hansı nökərini,
Bəyini sevim, Allah?!

Hətta ibadət əhlin
Fənadan əl götürmür.
Dost qanına susayır,
Xınadan əl götürmür.
Fitrə, zəkat paylayır,
Zinadan əl götürmür,
İndi yox, taa əzəldən,
Binadan əl götürmür.
Dilimizə bəndlənən
Düyünü sevim, Allah?!

Ürəyimin yükünü
Boşaltmırsa bu dünya,
Gözümüzü sevincdən
Yaşartmırsa bu dünya,
Dərd selinin önünə
Daş atmırsa bu dünya,
Sənin hökmünlə məni
Yaşatmırsa bu dünya,
Axı belə dünyanın
Nəyini sevim, Allah?!

YERİYİN

Salmamış həyata iz ayaqlarım,
Yaman tez büdrədiz, tez, ayaqlarım.
Haqqa üz tutmuşam, siz, ayaqlarım,
Daha qarğımayın baxta, yeriyin!

Xəyalım göylərdə öz həvəsində,
Ruhum sevgi dolu söz həvəsində.
Ümidim hələ də yaz həvəsində,
Düşməmiş ömrümə şaxta, yeriyin!

Bir az özünüzdən uzaqlaşaraq,
Gəzin, uzaqları soraqlaşaraq.
Başqa ayaqlarla ayaqlaşaraq,
Zirvəyə yeriyin, taxta yeriyin...

Bu yolun sonuna tələsirəm mən,
İlk görüş anına tələsirəm mən.
Allahın yanına tələsirəm mən,
Şeytan əl qoymamış vaxta, yeriyin!
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Tarixi, milli, mədəni-mənəvi bağların,
yaxınlığın nəticəsidir ki, istər Azərbay can Xalq
Cümhuriyyətinin süqutundan sonra sovet
rejiminin təqibindən xilas olmaq is tə yən
soydaşlarımızın, istərsə də İkinci Dünya
müharibəsi bitdikdən sonra sərhədin o ta    yında
qalan həmvətənlərimizin böyük əksəriyyəti
Türkiyəni özlərinə ikinci Və tən seç   miş və
qardaş ölkədə məskunlaşmışlar. Daim
Azərbaycan həsrəti ilə yaşayan qə rib   lər onlara
məhəbbətlə qucağını açan Türkiyəni doğma
ocaq qədər sevmiş və ona sə   daqətlə xidmət
etmişlər: sevincinə şərik, kədərinə ortaq
olmuşlar. Təsadüfi deyil ki, Azər   baycan
mühacirət ədəbi irsində Türkiyənin zəngin
tarixindən, şanlı türk əs gə ri nin zəfərlərindən
bəhs edən kifayət qədər nümunələr vardır.
İstiqlal mücahidlərinin bu mövzulara müraciəti

təbiidir. Qardaş xalqın dillərdə dastan olan
azadlıq duyğusu, bay    raq, Vətən, millət sevgisi
mühacirlərimizin iftixar və ilham mənbəyi
olmuşdur. Dünya hərb tarixinin qızıl
səhifələrindən sayılan Çanaqqala savaşına,
Bakının er mə ni-bolşevik quldurlarından azad
olunmasına, Cənubi Koreyadakı qəhrəmanlıq
das ta nı     na, Kıbrıs hərəkatına həsr olunmuş
bədii-publisistik nümunələr bir tərəfdən Tür -
ki yə     yə məhəbbətin izharı, digər tərəfdən də
bolşevizm və sovet rejimi əsarətində ini l də yən
Vətənimiz Azərbaycanın istiqlalı uğrunda
ideoloji mücadilə üsuludur. 

Yunan-rum zülmünə, qətliamına məruz
qalan, öz milli varlığını qorumağa ça lı şan,
istiqlalı uğrunda çarpışan Kıbrıs türklərinin
taleyi azərbaycanlı mühacirləri də da    im
düşündürmüş, narahat etmişdir. 1950-ci illərin
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sonu, 60-cı illərin əv vəl lə    rində Kıbrıs özünü
müstəqil dövlət elan etdikdən sonra adada
yaşayan türklər xü su si lə zorakılığa məruz
qalırdı. Hələ o zaman imzasına ara-sıra
Azərbaycan Kültür Dər    nə yinin orqanı (Ankara)
“Azərbaycan” jurnalında rast gəldiyi  miz Abdulla
As lan türk uzaq görənliklə od püskürür, ucadan
hayqırırdı:

Ey kıbrıslı arkadaş! Gəlir, yaxındır o gün,
Sənə mütləq doğacaq Anadoludan bir gün.
Bayrağımın altında Kıbrıs yapacaq bir gün,
Tarix qanımla yazsın: Kıbrıs türkün gözüdür.
Göydə uçan durnadan yalnız sənsən sorağım,
İlk hərəkət əmrində Lefkoşedir durağım.

Şair daha sonra “ölsəm, gözüm qapanmaz,
sənə qovuşmasam” – deyir, “sənin ki     mi
bizlərdən ayrılmış bir kaç ölkə” – deyərək
dərdini dilə gətirir və onların da Tür ki yə    yə
əmanət olduğunu söyləyir:

Azərbaycan, Türkistan Haqqdan əmanət türkə,
Tanrım fürsət verirsə Abdullah Aslantürkə,
Anladacaq dünyaya: Kıbrıs türkün gözüdür.

Azərbaycan Kültür Dər    nə yinin orqanı
(Ankara) “Azərbaycan” jurnalının daim müra -
ciət etdiyi mövzulardan birinin Kıbrıs olayları
olduğunu qeyd etsək, yanılmarıq. Dərgi illər
boyu bu  problemlə bağlı məqalələr dərc etmiş,
Kıbrıs türklərinin haqq səsini, ədalətli möv -
qeyini müdafiə etmişdir.  Milli istiqlal hərə -
katının fəal iştirakçılarından biri, ədəbiy -
yatşünas, publisist Əbdülvahab Yurdsevərin
(17 iyul 1898, Bakı – 28 yanvar 1976, Ankara)
“Şanlı Kıbrıs zəfərimiz” (№211,1974), “Kıbrıs
Türk Cümhuriyyəti” (№213, 1975), Əhməd
Qaracanın “Azərbaycandan Hataya və Kıbrısa”
(№211, 1974), Əhməd C. Qazıoğlunun “Kıbrıs
türk toplumunun uzlaşma, barış və özgürlük
anlayışı” (1995, №305),  Hikmət Bilanın
“Erməni, Kıbrıs, Kərkük” (№358, 2005), Rauf
Öznuh, Onur Çətinərin “Kərkük, Qarabağ,
Kıbrıs” adlı məqalələri, eləcə də Kıbrıs
olaylarının ildönümlərinə həsr olunan tədbirlər
barədə çoxsaylı reportaj və xəbərlər dərginin

Kıbrıs mövzusuna diqqət və həssaslıqla
yanaşdığına dəlalət edir.

Burada bir məqama xüsusi diqqət yetirmək
lazımdır. Ermənilərin Dağlıq Qarabağda
törətdikləri cinayətlərdən sonra mühacirlər
Kıbrıs faciəsindən bəhs edərkən mütləq şəkildə
ermənilərin Qarabağda, ümumiyyətlə, Azər -
baycanda törətdikləri vəhşiliklərdən də bəhs
edir, bu fəlakətin mahiyyət etibarı ilə  Kıbrıs
qətliamı ilə eyni olduğunu vurğulayır və
cinayətkarları lənətləyirlər.

Dərgi Hollandiyanın Lahey şəhərində fəaliy -
yət göstərən “Türklərə qarşı soyqırım araş -
dırma vəqfi”nin düzənlədiyi forumda vəqf
başkanı Səfa Yürükəlin çıxışını dərc etmişdir.
Məruzəçi Kıbrısda və Qarabağda törədilən
cinayətlərin məkrli, çirkin mahiyyətini, eyni
zamanda  Qərbin ikiüzlü siyasətini ifşa edir:
“Kıbrısta Yunanıstan ve Rumların işbirliğiyle
Enosisi gerçekleştirmek için (adanın Yuna nıs -
tan’la birleştirilmesi-Büyük Yunanıstan için)
hazırladıkları Akritas planı gereği (Türkleri
dadan yok etme planı), 1962-1963 ve 1974
yıllarında Kıbrıs türklerini adadan yok etmek
için soykırım suçu, insanlık suçu, savaş suçu
ve barışa karşı saldırı suçu işlemişlerdir.

Gördüğümüz gibi, Karabağdaki gibi’ Kıb -
rıs’ta da suçlar ve suçlular belli iken, insan hak -
ları telalığı yapan, Uluslararası güçler ve
kurumlar bu konuda da Karabağ’da olduğu gibi,
Güney Kıbrıstaki suçlu sorumluları korumakta
ve onların yanında yer almaktadır.

Kıbrıslı Rumlar, 20 yüzyıldaki tavırlarıyla,
katliamlar yaparak barbarlığı temsil ettiler.
Bunlar sadece kana susamış bir biçimde
türkleri katletmediler. Aynı zamanda, onları
yarıcanlı olarak mezarlara da gömdüler. Bu
toplu mezarlara gömülenler, Rum vahşetinin
insanlığa bir göstergesidir. Toplu mezarlardan
çıkarılan iskelet delilleri ise yıllarca bize,
Rumların vahşice tatbik ettiği, feodal kuralların,
sonuçlarını gösterecektir’ demektedir” (№370,
yanvar, fevral, mart 2007).

Jurnalın həmin nömrəsində Rauf Öznuh,
Onur Çətinərin “Kərkük, Qarabağ, Kıbrıs” adlı
məqaləsində oxuyuruq: “Kerkük’te zulüm ve
işkence sürüp gitmekte. Karabağ işgal altında.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tecrit ve izole
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edilmiş. Bugün Kerkük, Karabağ ve Kıbrıs...
Sözünü duyan her türkün kalbi kıpır-kıpır
çarpıyor. Çeşitli tarihlerde sözkonusu
bölgelerde yapılan katliamlar gündeme
geldiğinde içimiz hüzünle doluyor. Yanık
Karabağ ve Kerkük türküleri yüreklerimizi
dağlıyor. Ciğerlerimizden adeta parçalar
koparıyor”. Məqalədə türk xalqları, onların
dərnəkləri arasında əlaqə və əməkdaşlığın
vacibliyi xüsusilə vurğulanır.

1974-cü ildə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin
Kiprdə başlatdığı və şanlı türk silahlı bir -
 ləşmələrinin paytaxt Nikosiyaya daxil olması
ilə nəticələnən əməliyyat mühacir qə   ləm
sahiblərini daha da ruhlandırmış, Azərbaycanın
da istiqlala qovuşacağına ümi di artırmışdır.
Filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent Nikpur
Cabbarlı bir müddət Tür  ki yə  də yaşayan, orada
ali təhsilə yiyələnən mühacir şair Alazan
Baycanın (Hacı H ə  sən za    də-1913-Qazax,1989-
Freyburq) Kıbrıs zəfəri münasibəti ilə qələmə
aldığı “Yü rü” şe  i rini təhlil edərkən şairin və
onun timsalında mühacirlərin duyğu və dü şün -
cə lərini us  talıqla çatdırır, göstərir ki, Quzey
Kıbrıs olayları A.Baycanda doğma vətəni Azər -
 bay  canın qurtuluşuna olan inamı daha da
qüvvətləndirmişdi. O, Türkiyə Cüm hu riy  yə tin -
 dən “Azərbaycan davası”na mənəvi dəstək
istəyir. Bu ərkyana istək isə, şüb hə siz ki, bütün
vətənpərvər azərbaycanlıların qardaş ölkəyə
bəslədikləri sonsuz mə həb  bət dən qaynaq -
lanırdı.

Tədqiqatçı yazır: “A.Baycan öz həssas şair
qəlbində yalnız vətəni Azərbaycanın de    yil,
bütün əsir türk ellərinin dərdini, möhnətini
gəzdirir, onların da istiqlal mü ca di lə      sini
dəstəkləyir, qurtuluşlarına ümid bəsləyirdi.
Türkiyə ordusunun 1974-cü ilin iyu     lunda Quzey
Kıbrısdakı uğurlu hərbi əməliyyatı və bu
əməliyyat nəticəsində min lər    lə Kıbrıs türkünün
soyqırım təhlükəsindən xilas olması şairi
xüsusilə ruh la n dır mış dır. O, hə min günlərdə
qələmə aldığı “Yürü” şeirində bu zəfərdən
duyduğu sevinci ifa  də edir, türk əsgərlərinin
igidliyinə heyranlığını bildirirdi: 

Yürü! Göz bəbəyim, türkün əsgəri,
Qaldır haqsızlığı, xoş düzən yarat.
Yürü! Alp Arslanın igid ərləri,
Xaini, zalımı o yerlərdən at.
Millət arxandadır, yürü, aslanım,
Qüdrət də, ağıl da, haqq da səndədir.
Könlüm coşa gəldi, ağrını alım,
Azadlıq ümidi indi məndədir.
Unutma! Doğuda dağlar ardında
Orda da əzilən qardaşların var.
Ürək ver, ümid ver, acı onlara,
Sözün keçər sənin, adınsanın var.

Mühacir dramaturq Abay Dağlının 1975-ci
ildə İstanbulda işıq üzü görən, 3 pər də, 7
şəkildən ibarət “Albay” pyesində də (əsərin tam
adı “Ana və Yavru yurd la rı mı zın öz oğlu –
yenilməzoğlu – Albay”dır) Kıbrıs olaylarından,
bu hərəkatın qəh rə man la rın   dan albay İbrahim
Qaraoğlanoğlunun şücaətindən bəhs edilir.
Müəllif pyesin əv və lin   də əsəri Kıbrısda şəhid
olan albay İbrahim Qaraoğlanoğlunun və bütün
şə hid lə ri mi    zin əziz ruhuna ithaf etdiyini yazır... 

Kitabın annotasiyasında pyesin Türkiyə
Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı (Ge nel   -
 kurmay Başkanlığı) tərəfindən gənclərin hərbi
vətənpərvərlik tərbiyəsi üçün əhə miy    yətli bir
əsər kimi bəyənildikdən sonra çap edildiyi və
son Kıbrıs olaylarından son    ra da göründüyü
kimi, milli həyəcan günlərində, tarixlə, ordu ilə
ilgili səhnə əsər lə    rinə məktəb və təşkilatlarda
böyük maraq göstərildiyi qeyd olunur... A.Dağlı
əsə   rə yaz dığı “Özət”də əsərin məzmunu və onu
yazmaqda məqsədi haqda qısa mə   lu mat verir.
O, pyesin 2-ci pərdəsinin 3-cü səhnəsində
yüzbaşının əsir düşmüş yu na   na xi tabla dediyi
“Dərbə dedinizsə,.. Dərbələr də var, məsəla, bir
Kıbrıs, bir Dum lu   pi nar” beytini xülasəyə proloq
kimi təsadüfən əlavə etməmişdir. Dra    ma turq
bununla Türkiyə hərb tarixində parlaq iz
qoymuş, tarixə “Başkomutanlık Mey     dan
Müharibəsi”, ya da “Dumlupinar Meydan
Müharibəsi” kimi düşən (Qur tu luş savaşının
son mərhələsi – 26 avqust 1922-ci il) və
məhmətciyin şanlı süngüsü ilə yu   nan lar
üzərində qazanılmış Dumlupinar zəfərini
oxucusuna bilərəkdən xatırladır... Onun
qəhrəmanı albay İbrahim Qaraoğlanoğlu da
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əsgərlər arasında tarixdən gələn Və    tən
sevgisini, Atatürk ideyalarını, İstiqlal savaşı
ruhunu daim yaşatmağa çalışır, hər cür qara
zehniyyətə, zərərli adət-ənənələrə qarşı çıxır.
Bu cür təlim-tərbiyənin nə ti    c əsidir ki, bir-birinə
nifrət edən qan davalı iki əsgər Kıbrısa qoşun
çıxartma hərəkatı xə    bərini eşidib sevinir, kin-
küdurəti unudur və qardaş kimi qucaqlaşır...

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, pyesin
məzmunu Kıbrıs olaylarından götürül müş dür
və burada albay İbrahim Qaraoğlanoğlunun və
onun əsgərlərinin şücaətindən bəhs olunur.
Yunanlar tərəfindən zülmə, qətliama məruz
qalan kıbrıslı türklərin xi la sı     na can atan, tələsən
əsgərlər yüksək döyüş əhval- ruhiyyəsindədir,
onlar “Anam məni ye    tişdirdi…” marşını oxuya-
oxuya hər an adaya doğru “şahlanıb coşmağa,
şarkı söy lə   yərək koşmağa” hazırdırlar. Albay
İbrahim Qaraoğlanoğlu əsgər və ça vuş la  ra
“Ruhən bəslənirsə, əroğlu ərlər, Daima sağlanır
böyük zəfərlər” – deyə xitab edə rək on  l arı
cəhalətin, çürük adətlərin təsirindən
qurtarmağa, xüsusilə qan davası kimi bə  la dan
xilas etməyə çalışır və istəyinə nail olur.
Əsgərlərin hər birinin ürəyi kıbrıslı türk    lərin
qatillərinə qarşı nifrətlə doludur, onlar: “Vətənə
qurbanam”, “Silah ba şın da yam, əmr bəklərəm”,
“Əldə silahımla önə koşaram, Dağların başından
keçib aşaram, Həp zəfər qazanıb belə yaşaram”
– deyərək döyüşə atılırlar. Albay İb ra him
Qaraoğlanoğlu isə öndə gedərək əsgərlərə
nümunə göstərir, yaralılara yardım edir, düş -
mən gülləsinə tuş gələn şəhidin başını dizi üstə
alaraq, alnından öpərək hə yə can  la ona xitab
edir:

Vurulub tərtəmiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna, ya Rəbb, nə günəşlər batıyor!
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş əsgər!
Göydən əcdad enərək öpsə o pak alnı, dəyər.
Sana dar gəlməyəcək məqbəri kimlər qazsın?
“Göməlim gəl səni tarixə” desəm, sığmazsın.
Tüllənən məğribi, axşamları sarsam yarana...
Yenə bir şey yapabildim deyəməm xatırına .

A.Dağlı albay İbrahim Qaraoğlanoğlunun
dili ilə istiqlal şairi Məhmət Akif Ər   soyun
“Çanaqqala şəhidləri” şeirindən gətirdiyi

misralarla səhnəni daha təsirli edir, mətn  də
emosionallıq və ekspressivlik yaradır. Daha
sonra dramaturq öz ifadələri ilə al   bay İbrahim
Qaraoğlanoğlunu danışdırır:

“Ey əziz şəhid!..
Şanlı yurdum yaşadır ruhunu dünyada sənin.
Kəndi hayranın olur yurdum da, dünya da sənin”.

Əsərin finalında albay İbrahim Qara -
oğlanoğlu da şəhidlik zirvəsinə ucalır. Bu ağır
itki, acı müəllifi, oxucunu, tamaşaçını sarsıtsa
da, qələbəyə inamı zərrə qədər azal t   mır. Albay
ölüm anında da nikbindir, o, ölümü ilə də
düşmənə meydan oxuyur və bu hiss, duyğu hər
kəsə sirayət edir. Albay irəliyə, adaya doğru
axına boylanaraq deyir:

    Kıyıdan kıyıya durmaz bu axın,
    Nə qədər yaxın, nə qədər yaxın.

Pyesin məzmunu, xarakterlər, cərəyan edən
hadisələr müəllif ideyasını kifayət qə    dər əks
etdirir. Türkiyə türklərinin sevə-sevə “Yavru
Vətən” adlandırdıqları Kıb rı sın yunanlardan
xilası tarixinə, Kıbrıs türklərinin taleyinə həsr
olunmuş pyesin baş lı ca ideyası vətən pərvər -
liyin və qəhrəmanlığın təlqin və təbliğidir.
Müəllif və qəh rə man    ları qaniçən düşmənə-
körpə, qadın və yaşlıların qatillərinə nifrət etsə
də, onlar ba    rış, əmin-amanlıq, dinc birgəyaşayış
tərəfdarıdırlar, müəllifin təbirincə desək, əsər -
də “barış qayələri də ifadə edilmişdir”. Albay
İbrahim Qaraoğlanoğlu yüzbaşı ilə söhbət
edərkən sülh tərəfdarı olduğunu, düşmənə də
sülh təklif etməyin müm kün lü   yünü dilə gətirir:

Əlbəttə, bu sözü dinlətəcəyiz,
Hətta barış şeiri söylətəcəyiz.
Savaşın səbəbi barış və kindir, 
Bəzi savaşlar da barış içindir.

Pyesin ən maraqlı və təsirli məqamlarından
biri daş, qaya parçaları arasındakı mey       danda
qısa fasilə zamanı türk əsgər və zabitlərinin
ana vətən Türkiyədən gələn mək   tub və
qəzetləri oxuması səhnəsidir. Əsgər atasının,
anasının, babasının, əmi si nin, sevgilisinin
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yazdığı məktublar məhmətciyə və Vətənə
məhəbbətin ən yüksək tə cəs    sümü, dəyəridir.
Əsgər və zabitlər növbə ilə məktubları oxuyur.

Ata öz sevimli oğlunu pətəkdəki bala
bənzədərək onu oxşayır, əzizləyir və ona Kıb -
 rısı xilas etməyi tapşırır:

Kovanımda bal oğlum,
Telli sazı çal, oğlum.
Yavru vatanım, deyə,
Kıbrısımı al, oğlum.

Ana, qəlbində Kıbrısdan başqa bir dərdin,
kədərin olmadığını oğluna yazır və bil di rir ki,
Yavru Vətən üçün qurban getməyə dəyər:

Şərbəti qoydum tasa,
Qəlbimdə yox bir tasa.
Hər kəsin qurbanı var,
Oğlum qurban Kıbrısa.

Əmi Kıbrıs hərəkatını bayram hesab edir,
buna görə də çox sevinir və Tür ki yə dən Kıbrısa
salamlar söyləyir:

Kutlu olur bayramlar, 
Suyum durulub, damlar.
Ana yurdumdan sana,
Kıbrısıma salamlar.

Məhmətciyin yolunu həsrətlə gözləyən
sevgilisi əmindir ki, əsgər onun və Kıb rısın eşqi
ilə yaşayır:

Konuşursun, coşarsın,
İrmaq olub, daşarsın.
Sən mənimlə və bir də
Kıbrısımla yaşarsın.

Pyesdə mücahid obrazları da diqqəti çəkir
və sevgi ilə işlənmişdir. A.Dağlı ki  mi mü cahidlər
də doğma yurd-yuva acısı yaşayır, Vətənin
azadlığı uğrunda mücadi    lə apa rırlar. Onların
düşüncəsi, davranışı, danışığı müəllifə tanış və
doğmadır. Heç ki   mə-qadına, qocaya, uşağa
aman verməyən yunan qatillər heç nə ilə nə
bol şe viklər dən, nə də faşistlərdən fərqlənir.
Onlar əliyalın, silahsız insanları hədəf alır, yeni-

yeni qət   li amlar törədirlər. Mücahidlər, minlərlə
kıbrıslı türk kimi, ana-atalarını itir     miş, evsiz-
eşiksiz, yurdsuz-yuvasız qalmış, yetimxanalarda
böyümüşlər. Bütün bun     lardan sarsılsalar da,
bir gün Türkiyənin onları xilas edəcəklərinə
inanır və ümid   lərini üzmürdülər:

Dildə Ana sözümüz, Vatan sözümüz,
Hər gün üfüqlərdə qaldı gözümüz.
Coşan dalğalarla bir səs gəlirdi,
Bizlərə hər zaman ümid verirdi.

Pyesdə haqqı əlindən alınan, öldürülən, öz
isti ocağından didərgin salınanı xi las etməyə
qalxan, bu yolda hər an qurban getməyə hazır
olan albay, onun si lah daş la rı, bütün məhmət -
ciklər, mücahidlər hansı məhəbbətlə təsvir və
təqdim olunursa, insan qa    n ına susamış, türk
düşməni yunanlar eyni dərəcədə kin və nifrət
hissi ilə qələmə alın    mışlar. Onlar hiyləgər
olduqları qədər də qorxaq, unutqan olduqları
qədər də za lım    d  ırlar. Yunan albay etiraf edir
ki, ona ibtidai sinifdən türkün düşmən
olduğunu, tür    kə aman verməməyi öyrətmişlər.
Odur ki, onun gözünü qan, ağlını intiqam hissi
tut  muşdur:

Hər şeyi əzəcək və keçəcəyiz,
Daima qan töküb, qan içəcəyiz.

Əsərin müsbət məziyyətləri ilə yanaşı, onun
sənətkarlıq baxımından kamil ol du    ğunu, pyesi
uğurlu hesab etmək üçün etibarlı ədəbi-bədii
əsasların mövcudluğunu, xü     susən es tetik,
dramaturji cəhətdən yüksək tələblərə cavab
verdiyini iddia etmək mü   m     kün de yil. Lakin
əsərin realist üslubu, zaman – tarix-məkan
müəyyənliyi, konkret ad      lar və xa rakterik
obrazlar onun oxunaqlı olmasını şərtləndirir
və pyesin dəyərini ar      tırır. “Al bay” pyesi
gənclərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində
əhə miy yə    ti mil li-mənəvi dəyərlərə-ata-anaya,
hörməti, sevgiyə sədaqəti təlqin, eyni za man -
da cə ha lə ti, köhnə, zərərli adət- ənənələri
tənqid etmək baxımından bu gün də ak tu al dır. 
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YOXLUQ

Qoca bir heç dayanıb soldan başımın üstə,
Nəhəng bir boşluq yatıb ürəyimin üstünə.
Saniyələr keçdikçə darlaşır yerim-yurdum,
Yanıb tökülür qəlbim, boğuluram tüstüdə.

Sıxılırsan, bilirəm, darıxırsan hardasa,
“Darıxıram” yazmaqçün barmağın da darıxır.
Mən də burda darıxıb can verirəm bir azca,
“Darıxıram” yazmaqçün köksümdə şimşək çaxır.

Sənlə yuxularım da məndən küsüb gediblər,
İndi ruhun qəlbinə sən boyda daş basıram.
Ağrıyır sol tərəfim , sızlayır sən gedəli,
Bilmiş ol, ürəyimdən ürəyini asıram.

Yox oluram, deyəsən, soyuyur əlim, ayağım,
Səndən uzaq nəfəsim hər saniyə kəsilir.
Udqunuram, düşünürəm, görəsən, neynəmişəm?
İndi Sən yoxsan deyə, İlahi məni silir?

Birdən yadıma düşür, biz sənlə mən deyildik,
Bir az yor bax beynini, sən mən idin, mən də sən.
Nə qədər uzaqlaşsan, cismən getsən də məndən,
Allah haqqı, bilirəm, gecə gündüz məndəsən.

***
Tutunub yaz yağışından,
Çıxdım, çatam hüzuruna.
Boğazacan dərdi yığıb
Gəldim, atam hüzuruna.

İndi rəngli kəpənəklər
Uçmur çəmən ürəyimdə.
İndi onun ətri ölüb
Saçlarımın küləyində.

Barmaqlarım ovcumdakı
Talehimin başdaşıdır.
Div onsuzluq üzərimə
Yoxluq adlı daş aşırdır.

Öyrəşirəm yavaş-yavaş
Tək qalmağın havasına.
Gedim, Tanrı, sən qarışma
Mən dəlinin davasına.

***
Sənin bu yoxluğun niyə utanmır?
Hər gün bir az daha üstümə gəlir.
Sənsiz göy boydaca çarəsizliyim
Dərd olub dərdimin üstünə gəlir.

Bu nə sənsizlikdi, qurbanın olum,
Ruhum xəyalından sevgi dilənir.
O qədər boş evlə dərdləşmişəm ki,
Sanıram daş-divar, qapı dillənir.

Bu uzaq sevdanın doğma adamı
Bilirəm gələssən, gözüm yol çəkir.
Mənim sağ tərəfim rahat yaşayır,
Bütün ağrıları hələ sol çəkir.

Gözlərim açılmaq kimi vərdişi
İndi yavaş-yavaş tərgidir, atır.
Sənin yoxluğunun verdiyi dərdlər,
Vallah, azca-azca qəlbimə batır.

Gəlsən, söz verirəm, ovuclarıma
Alıb saxlayacam səni ölüncə.
Bütün sevgililər qovuşacaqlar
Sən məni, mən də ki səni görüncə...
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– Sara...
Heç vaxt adımın bu qədər isti, doğma,

həyəcanla çağırıldığını eşitməmişdim. Geri
döndüm. Li Vei iti yerişlərlə mənə doğru
gəlirdi.

– Sara, mənim anam...
Mən heyrətlə Li Veiyə baxdım.

* * *
Günəş şüalarını Yer planetinin üzərinə eyni

bərabərlikdə səpərək isti-isti gülümsəyirdi.
Artıq insanlar XXI əsrin əvvəlində, qorxulu

koronavirus pandemiyasından xilas olmuş du -
lar. Dünyanı bir araya gətirən COVİD-19
həkimləri də bir araya gətirmişdi. Çinin pay -
taxtı Pekində həkimlərin “Yeni koronavirus və
yeni cəmiyyət” adlı konfransının ilk günündə
aralarında illərin dostu kimi isti münasibət
yaranmışdı. 

Çinin Uhan şəhərindən gəlmiş bəstəboy, zil
qara, hamar saçlı, yumru sifəti, qıyıq gözləri

olan Li Vei, ağbənizli, hündürboy, qıvrım saçları
çiyinlərinə tökülmüş, arıq vücudu ilə diqqəti
cəlb edən italiyalı Stella, sarışın, mavi gözlü,
hündürboy, sünbül rəngli saçlarını boynunun
ardında toplamış rusiyalı Mariya, dolubədənli,
qara dərili, hündürboy amerikalı Sebrun və ta
uşaqlıqdan tən ortadan ayrılmış saçlarını
hörüb kürəyinə atan, bəstəboy, qarayanız mən,
azərbaycanlı – Sara.

Sanki Yer planetinin yaradıcısı olan Allah
güclü təbiət hadisələri, sunamilər, tufanlar, qa -
sır ğalar, zəlzələlər yaratmaqla insanlara
onların bərabərliyini, yüzlərlə ixtiraların qarşı -
sında bəşəriyyətin hələ də təbiət qar şısındakı
acizliyini xatırladırdı.

İlahi varlığın gücü... Mən belə düşünürəm. 
Əsrin əvvəlində yeni koronavirus pan -

demiyası zamanı bütün dünya, bəşəriyyət eyni
formada idarə olundu. Dünyanın rəngarəng,
hay-küylü küçələri insansız qaldı. Bağlı qalmış
restoranlar, əyləncə mərkəzləri, iri ticarət
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mərkəzləri, məktəblər, şirkətlər sahibsiz
qalmış şəhərlərin sükuta bürünmüş küçələri
dünyanın rəngarəngliyini, hay-küyünü sükuta
bürüdü. 

Səkkiz  milyard insan deyilən canlı qəfil
dünyanı bürüyən yeni koronavirus pan -
demiyasından qorunmaq üçün evlərə qapandı.
Bu çox ağır, gözlənilməz bir mənzərə idi.

Sərhədlər keçərək dünyanı bürüyən
pandemiya sərhəd-sərhəd də azalaraq yox
oldu. Yeni həyat yeni axarına başladı.

Konfransın son günü, başlanmasına bir
neçə saat qalmış otelin geniş foyesində gö -
rüşdük. 

Stella artıq bizi gözləyirdi. Uzaqdan məni
görən kimi gülümsəyərək əlini yellədi.

– Salam.
– Salam, Sara. Yemək yemisən?
– Yemişəm. Lap bizim azərbaycanlılar kimi

soruşdun.
– Biz italyanlar da sizin kimi çox qonaq -

pərvərik. Görüşəndə ilk verdiyimiz sual bu
olur: “Yemək yemisən?” Bizim kimi şən,
zarafatcıl olduğunuzu da bilirəm.

– Ölkəmiz haqqında əməlli-başlı bilirsiniz.
– Xarici görünüşcə də bənzərimiz var, -

Stella mehribanlıqla dilləndi.
Ürəkdən güldük.
Li Vei, Mariya, Sebrun gülə-gülə bizə

yaxınlaşıb görüşdülər. Yalnız üz cizgi lərimiz -
dən fərqlənirdik. Müzakirə zamanı əl-qolla
danışmağımızın, gülüşlərimizin, ciddiliyimizin,
pandemiyadan doğan ağrılarımızın, hisslə -
rimizin dili, dini yox idi.

Məncə, biz insanların planetdə birliyi belə
daha ürəkaçandır, – deyə düşündüm.

– Biz yeni pandemiyanı bu əsrdə
qarşıladığımız üçün şanslıyıq. Yəni internet
əsri. “Evdə qal” kampaniyası da bizi həyatdan
təcrid edə bilmədi, – Li Vei əsrin qalibi kimi
dilləndi.

– Əslində, dünya bizim beynimizə yerləşə
biləcək qədərdir, – mən romantikcəsinə dedim.

– Mənim üçün dünyanı Amerikadan seyr
etmək daha maraqlıdır, – deyərək Sebrun
mənalı-mənalı gülümsədi.

– Yaşadığımız planeti birgə qorumağımız
vacibdir. Ortaq gələcəyi olan bir cəmiyyət

qurmalıyıq, – Mariya bunu Li Veiyə baxaraq
qətiyyətlə dedi.

– Orta əsrlərdə taun pandemiyası Avropa
boyu iyirmi beş milyon insanın ölümünə səbəb
oldu. Tibb elmi bu pandemiyaya qalib gələrək
bəşəriyyəti xilas etdi, –mən pandemiyalar
haqqında beynimdə ilişib qalmış bu rəqəmi
açıqladım. 

– Əslində, insan düşündüyümüz qədər
qüdrətli, eyni zamanda aciz deyil təbiət
qarşısında. Elm cahilliyin vaksinidir, – Li Vei
həmişəki kimi qətiyyətlə dedi.

– Dünyanın gedişatını tənzimləyən in san -
lardır. Onlar bunu pis və yaxşı etməyə qadirdir,
– mən bunu Sebrunun mənə mehribanlıqla
baxan baxışları altında söylədim.

Stella və Sebrun pandemiyaya hazır
olmadıqlarından böyük itkilər verdiklərini
təəssüflə qeyd etdilər.

– Bütövlükdə dünya kulminasiya nöqtəsinə
çatmaqdadır. Yeni pandemiya dünyada baş
verən yeni, gizli prosesləri aşkarladı.

– “Biz həkim olaraq bəşəriyyəti xərçəng,
diabet kimi bəladan necə xilas etməliyik?” –
sualının cavabını gözləmədən: – Biz
bəşəriyyəti böyük bəladan xilas etmək üçün
“sevgi” vaksini hazırlamalıyıq, – dedim.

Hamımız bir anlıq sevgi ilə bir-birimizə
baxdıq.

Li Veinin pandemiyadan qalan acısı
hamımızı sarsıtdı.

* * *
Mən Tibb universitetinin sonuncu kur-

sunda oxuyurdum. Anam evimizə yaxın
klinikaların birində işləyirdi. O, həmişə mənim
həkim olacağımla fəxr edirdi. Həkimlərin
Allaha ən yaxın insan olduqlarını, onun
dünyaya göndərdiyi insanları ilk qarşı layan -
ların onlar olduqlarını deyərək həkimləri
müqəddəsləşdirirdi.

Elə pandemiyanın ilk günlərindən anamı
görə bilmədim. Ailəmiz anamla məndən ibarət
olduğundan mən tək qalmalı olmuşdum. Atam
anamın rəfiqəsi ilə ona xəyanət etdiyi üçün
ayrılmışdılar.

Dostlarımla əlaqə saxlayır, pandemiyalar
haqqında çoxlu məlumatlar oxuyur, filmlərə
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baxmaqla günü başa vururdum. Hər gecə
pəncərəmdən sükuta bürünmüş bomboş
küçələri, anamın işlədiyi klinikanın daş
divarlarını seyr etdikcə vahimələnirdim. Onun
hər an bu virusa yoluxacağından qorxurdum.
Səhərlər günəşin pəncərədən ötürdüyü isti,
işıqlı şüaları bir anlıq mənə hər şeyi unutdurur,
küçədə görünən tək-tək maskalı insanlar tək
qalmadığımı sanki mənə xatırladırdı.

Klinikadan zəng edib anamın yeni korono -
virusa yoluxduğunu, analizlərin pozitiv çıxdı -
ğını məlumat verdikdə, “Allahım!”, deyə
bağıraraq pəncərədən klinikaya sanki anamın
qatiliymiş kimi nifrətlə baxaraq hönkürdüm.

Bir aydan sonra anam pandemiyadan öldü.
Sonralar, həkimlərin dediyinə görə, o,

xəstələrə qarşı son dərəcə fədakar olmuşdu.
Onları ruhlandırmaq üçün mahnı oxuyar, rəqs
edərmiş. Yeni koronavirusun birbaşa ağ ciyərə
təsir etdiyindən təngnəfəs olub boğularaq ölən
xəstələrin yanından çəkilməyən anamın
klinikanın sonuncu yoluxanı olduğunu son-
ralar bildim. 

Anam adi tibb bacısı idi. 
Təbii ki, yeni koronavirus ölkələrə, in -

sanlara acı yaşatmadan keçə bilməzdi, – Li Vei
kədərlə dedi. 

Bir anlıq sanki pandemiyanın, Li Veinin
anasının ölümünün günahkarları kimi susaraq
gözlərimizi yerə dikdik.

***
Onun işlədiyi klinikanın ikinci mərtə -

bəsində koronavirusa yoluxmuş yaşlı bir qadın
müalicə olunurdu. Yetmiş iki yaşı təzəcə
tamam olmuş bu qadının adı Xian idi. Onun
saçının ağlığı yalnız gicgahlarındakı rəngi
solmuş seyrək tüklərdən bilinirdi.  Yatağında
belə hiss olunacaq dərəcədə balacaboy idi.
Dözülməz ağrılarına rəğmən, simasındakı
xoşluq sanki onu tərk edə bilmirdi. 

Kli nikaya yerləşdiyi ilk günlər təng -
nəfəslikdən, boğulmadan aparatla xilas olsa da,
artıq buna ehtiyac yox idi. Uzun illərdir ki,
hipertoniya və diabetdən əziyyət çəkirdi, lakin
onu yaxalamış yeni koronavirusun əzabı heç
bir xəstəliklə müqayisə edilə bilməzdi.

O, qadının qıyıq gözlərindən güclə sezilən
qorxu və təlaşı hiss etdiyindən tez-tez ona baş
çəkirdi. 

Xian onu gördükdə, “Getmə, xahiş edirəm,
getmə, mən tək qalmaqdan çox qorxuram”, –
deyərək yalvarırdı.

O isə hər dəfə eynəyinin altından meh -
ribanlıqla ona baxaraq qorxmamağı, tək
olmadığını, həkimlərin onunla olduğunu və
tez liklə sağalacağını deyərək qadını sakit -
ləşdirirdi.

– Mənim oğlum, bilirsiz, mənim oğlum,
nəvəm var. Onlar Amerikada yaşayırlar. On iki
ildir ki, mən onları görmürəm. Onlar məni
unutdu. Mən oğlumu çox sevirəm. Onu, nəvəmi
görmədən ölmək istəmirəm. Nəvəmin adı
Handır. İndi o, böyük oğlan olub, yəqin. Ah,
mən onları necə görmək istəyirəm. Mən qor -
xu ram, tənha ölməkdən dəhşətli heç nə
yoxmuş.

– Siz tək deyilsiniz. Baxın, ətrafınızda sizin
qayğınıza qalan nə qədər həkim, tibb bacıları,
mən varam.

– Oğlumu, oğlumu görmək istəyirəm.
– Karantin bitən kimi oğlunuz gələcək. 
Qadın qəfil dikələrək: “Siz mənim oğlumu

tapa bilərsizmi? Heç olmasa telefonunu tapa
bilsəydiniz. Ünvanını bilirəm. Oğlum ailəsi ilə
Amerikanın Virciniya ştatında yaşayır, onun
adı Yuandır, arvadı amerikalıdır, adı İzabella,
nəvəm Han. Dəqiq ünvanları evdə, əl
çantamdadır. Xahiş edirəm, mənə kömək edin”,
– deyərək yazıq görkəmi ilə onu kövrəltdi.

– Kömək edərəm. Siz sakit olun və yaxşı
şeylər düşünərək yatmağa çalışın.

– Kömək edəcəksiz?
– Mütləq kömək edəcəm, – əminliklə dedi.
O, qadının tənhalığından doğan qorxu

hissləri qarşısında sarsılaraq, ona necə kömək
edəcəyi barədə düşündü.

Bir gün sonra:
– Hazırlaşın, oğlunuzu tapmışam. Bir neçə

dəqiqədən sonra danışacaqsınız, – deyərək
sevinclə qadına yaxınlaşdı.

Xian ilk dəfə olaraq ümid və həyat dolu
baxışlarını ona dikdi:

– Siz onu tapdınız? Necə, axı necə?
– Tapdıq, həkimlər tapdı. Baxın mən indi

nömrəni yığıram.
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Xian balaca, ətli əllərini həyəcanla telefona
uzatdı. Oğlunu qucaqlayırmış kimi telefonu
ikiəlli sifətinə apararaq bərk-bərk qulağına
sıxdı.

– Oğlum...
– Mənəm, ana, mənəm. Necəsən? Sənin

üçün çox darıxmışıq, sənə görə çox narahatam. 
– Mən də... çox darıxmışam. Mən tək

qalmaqdan çox qorxuram, oğlum.
– Qorxma, ana, sən sağalacaqsan. Karantin

bitən kimi gələcəm. Səni heç vaxt tək
qoymayacam. Biz bir yerdə yaşayarıq, sən
nəvənlə xoş günlər keçirəcəksən. Han səni çox
görmək istəyir.

– Mənim balaca Hanım, – deyərək
ağlamağa başladı.

– Ağlama, ana, tezliklə görüşəcəyik, söz
verirəm.

– Gəl, oğlum, mən tək qalmaqdan çox
qorxuram, mən ölmək istəmirəm.

– Sən ölməyəcəksən, ana, həkimlər
səni sağaldacaq. Bu xəstəlikdən
minlərlə insan sağalıb.

– Mən çox qocalmışam.
– Sən sağalacaqsan, biz

tezliklə görüşəcəyik. Səni
öpürəm, ana.

– Mən də, oğlum. Hanı
öp, İzabellaya salam söylə.

– Yaxşı, ana, dedik -
lərinin hamısını edəcəm.
Lap tezliklə görüşəcəyik.

Telefon susdu.
Qıyıq gözlərindən axan

yumru göz yaşları sifətinə yayılır
və qadın bu sevinc yaşları içərisində
gülümsəyirdi.

Xianın açıq və donmuş gözlərinə
baxaraq acı-acı gülümsədi. Bu gördüyü
yüzlərlə həyatını itirmiş xəstələrdən biri və
ən kədərlisi idi.

Yetmiş iki yaşlı Xian iki həftəlik xəstəxana
həyatında on iki il görmədiyi oğlu ilə son dəfə
danışdıqdan üç gün sonra öldü və o heç vaxt
telefonla onunla danışanın öz oğlu Yuan yox,
ona kömək etmiş tibb bacısının gələcəkdə
həkim olacaq oğlu Li Veinin olduğunu bilmədi.

* * *
– Sara...
Heç vaxt öz adımın bu qədər doğma, isti,

həyəcanla çağırıldığını eşitməmişdim.
Li Vei iti yerişləri ilə mənə çatdı:
– Sara, mənim anam azərbaycanlı idi, onun

adı da Sara.... 
Biz illərin dostu kimi qucaqlaşdıq.

* * *
Stella, Sebrun, Mariya da onlara yaxın -

laşaraq Li Veini qucaqladılar.
Bəşəriyyəti bəlalardan xilas etmək, “sevgi”

vaksinini hazırlamaq üçün həkimlər bir araya
gəldilər. 

Günəş öz şüalarını həkimlərin üzərinə
səpərək həmişəki kimi isti-isti gülümsəyirdi...



DAŞ DÖVRÜ

Niyə gəldin?
Cavab ver –
Daş heykələ oxşama...
Başın gec dəyib daşa,
Getmək fikrin olsa, səhər gedərsən –
Hava xəbərlərində
Daş deyiblər axşama!
Yəqin, elçi daşından yorulmusan,
Gəlməyib ağ atlı oğlan –
Daşdan səs çıxdı,
Səndən yox...
Danış, səsinə qurban!
Ümidlərim dünyasını dəyişib,
Xəyallarım azıb yolun –
Bir daşla ikisin yerə salmısan...
Keçmişə getməsin ağlın –
İndi tənha qalanlar bağışlamır gedənləri...
Daş dövründə qalmısan!

DÜNYAYA GƏLƏNDƏ

Mən dünyaya gələndə 
Oğul sahibi oldu
Adın belə bilmədiyim iki nəfər...
Heç kim mənim gözləməyib gəlişimi 
Onlar qədər...
Mən dünyaya gələndə 
Sıfır yaşın içindəydim,
Dərd sıfırın içiydi...
Məndən qabaq doğulmayan körpələr
Vaxtca məndən kiçik idi...
Mən dünyaya gələndə 
Vaxtı bitmiş insanın ölüm düşdü payına...
Onun yerin mən doldurdum –
Gələnlər bərabər oldu gedənlərin sayına...
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AYRILIQ

Əzizim, ayrılıq görəndə bizi, 
Çəkilərdi kənara – 
Sən öyrətdin
Ayırmağın yollarını ayrılığa...
İşığa and içirdin ki, səndən ayrı qalmaram, 
Bir də belə səhv eyləmə,
Kor baxarsan işığa!
Şeytan deyir: – Götür balıq qırmağın,
Üz tut dəniz tərəflərə,
Yalvar-yaxar qayıqçının birinə,
Səni alsın qayığa...
Əlimdən heç nə gəlmir ki, təkrar əldə edim
səni –
Üç arzumun üçü sən ol,
Ümid qızıl balığa!

EŞQ...

Damarlarım qan ağlayır sənsizlikdən –
Razılığa gələ bilmir
Ağ həsrət, qırmızı eşq!
Zahirimdə daxilimi ifadə etdirmirəm mən –
Üzümdə dörd günlük gülüş,
Ürəyimdə dörd hissəli qəm tapılıb... 
Gəl, tanış ol son halımla –
Bugünlüyəm, sabahlığam,
Qismətimdə bədxassəli qəm tapılıb!

DƏYİŞİKLİK

Sağlam rəqabətləri
İndi hiylə aparır.
Ölüm lal insanları
Səslə-küylə aparır.

Dünya bilsə yerini,
Soyar sənin dərini...
O “çox şey”li birini
Çox az şeylə aparır.

Yıxır məni yıxdığım,
Əldən gedir yığdığım...
Boyun yerə soxduğum
Özün göylə aparır!

BİZİM ERADAN ƏVVƏL

Mağara dar olsa da,
Ulu icma yığışıb...
Ən savadlı adamlar
Qırıq-qırıq danışıb...

Hər şey olub bərabər,
Yox idi bəy torpağı...
Varlı-kasıb geyimi:
Ağacların yarpağı...

Hər kəs eyni süfrədə
Toplaşardı bir yerə...
Çaxmaq daşı hamını
Toplayardı bir yerə...

İndi dövran dəyişib,
İndi dünya baş-ayaq...
Biz hardaydıq, görəsən,
Yeddi yüz min il qabaq...



Ağdənizin əsatir yuvası, nəhayətsiz üfüqlərə
baxan kiçik bir təpə, bapbalaca bir çiçək ormanı
kimiydi. Nazik, uzun budaqlı badam ağaclarının
alaca kölgələri sahilə enən cığıra düşürdü, ilk
baharın dadlı rüzgarından sərxoş olan qağayılar
çılğın nərələrlə havanı cingildədirdilər. Badam
bağçasının yanı geniş bir bağ idi. Ağ daşlardan
hörülmüş qısa bir divarın axırındakı zeytunluq
ta vadiyə qədər enirdi. Bağın ortasındakı xaraba
daxmanın qapısız girişindən ixtiyar bir qoca
çıxdı. Saçı, saqqalı dümağ idi. Əyilmiş qəddini
düzəltmək istəyirmiş kimi gərnəşdi. Əlləri,
ayaqları titrəyirdi. Göylər qədər boş, göylər
qədər sakit duran dənizə baxdı, baxdı:

– Xeyirdir, inşallah! – dedi.
Divarın dibindəki daş yığınlarının üstünə

çökdü. Başını əllərinin arasına aldı. Çiynində
yırtıq bir çuval var idi. Çılpaq ayaqları sanki
torpaqdan yoğrulmuşdu. Zəif qolları kirlənmiş
tunc rəngindəydi. Təkrar başını qaldırdı. Göylə
dənizin birləşdiyi xəttə diqqətlə baxdı. Görün -
tüdə bir şey yox idi.

* * *
Bu, canını buradan qurtarmaq üçün hər gecə

yuxusunda sahilə yan alan gəmilər görən zavallı,

əski bir türk kürəkçisiydi. Əsir götürüldüyü vaxt -
dan qırx il keçirdi. Otuz yaşında dinc, güm rah,
qüvvətli bir qəhrəman ikən Malta pirat larının
əlinə keçmişdi. İyirmi il onların avarlı qayıq -
larında kürək çəkmişdi. İyirmi il iki ayağından
zəncirlənmiş halda bir gəminin rütubətli
zirzəmisində yaşamışdı. İyirmi ilin yayı, qışı,
rüzgarları, fırtınaları onun qranit vücudunu
əridə bilməmişdi. Zəncirləri kifləndi, çürüdü,
qırıldı. Bu iyirmi ildə bir neçə dəfə zəncirlərin
halqalarını, çivlərini dəyişdirdilər. Fəqət onun
poladdan daha sərt olan əzələlərinə bir şey
olmadı. Yalnız abdəst ala bilmədiyinə görə
üzülürdü. Daima gündoğana üz tutub sola meyilli
halda gözlərini qibləyə çevirib gizlində beş vaxt
namazını işarələrlə qılardı. Əlli yaşına çatanda
piratlar “Daha kürək çəkə bilməz...” deyib onu bir
adada satmışdılar. Sahibi bir rəncbər idi. On il
onun yanında quru çörək üçün çalışdı. Allaha çox
şükür edirdi. Çünki artıq baldırlarından
zəncirlənməmişdi. Abdəst alıb, dəqiq qibləyə üç
çevirir, unutmadığı ayətlərlə namaz qılır, dua edə
bilirdi. Ümidi ancaq məmləkəti Ədrəmitə
qovuşmaq idi. Bu otuz ildə bir an belə ümidini
itirmədi. “Əlli il əsirlikdən sonra məmləkətimə
qovuşacağıma, öləndən sonra diriləcəyimə
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inandığım qədər inanıram” deyirdi. Ən şanlı, ən
məşhur türk gəmi çilərindən idi. Hələ iyirmi
yaşındaykən Tarik boğazını keçərək tufanları
yara-yara həftələrlə, aylarla sahil görmədən
getmiş, rast gəldiyi ucqar adalardan cizyələr
(vergilər) yığmış, irili-xırdalı donanmaları balaca
gəmisiylə bərbad etmişdi. O vaxtlar türk el -
lərində adı dillərdə dastan olmuşdu. Padşah belə
onu saraya çağırıb, heyranlıqla başına gələn
macəraları dinləmişdi. Çünki Xızır əley hissa -
lamın getdiyi diyarları gəzib dolaşmışdı. Elə
dənizlərə gedib çıxmışdı ki, içərisində buz
dağları, buz adaları üzürdü. Oralar tamamilə
ayrıca bir aləm idi. Altı ay gündüz, altı ay gecə
olurdu. Arvadını da ilinin bir günü uzun gecə, bir
günü uzun gündüz olan diyardan alımışdı. Qızıl,
gümüş, almaz, əsirlərlə dolu gəmisi ilə vətənə
dönərkən sahilsiz bir dənizin ortasında evlənmiş,
oğlu Turqut Çanaqqaladan keçərkən doğul -
muşdu. İndi qırx beş yaşında olmalıydı. Görəsən,
yaşayırdımı? Xəyalında canlandıra bilmədiyi qar
kimi ağappaq arvadı hələ sağ idimi? Bu qırx ildə
yalnız taxt qurduğu yer, İstanbulun minarəli
üfüqü xəyalından silinməmişdi. “Bir gəmim
olsaydı, gözümü yumub, Kabataşın önünə dəmir
atardım...” deyə düşünürdü. Altmış yaşı keçəndən
sonra ağası onu sözdə azad etdi. Buna azad
etmək yox, küçəyə, aclığa, pərişanlığıa atmaq
demək olardı. İxtiyar əsir bu viranə bağın
içindəki xaraba daxmanı özünə məskən seçdi.
İçəri yerləşdi. Kimsə bir şey demədi. Ara-sıra
qəsəbəyə enir, ixtiyarlığına acıyanların verdiyi
çörək parçalarını toplayıb geri dönürdü. On il də
belə keçdi. Artıq heç taqəti qalmamışdı. Həm də
bağ sahibi orada qalmağını istəmirdi. Hara üz
tutacaqdı?

Fəqət əskidən bəri gördüyü yuxuları yenə də
görməkdə idi. Qırx illik bir röya... Türklərin, türk
gəmilərinin gəlişi...

Gözlərini quruyub qaxaca dönmüş əlləri ilə
ovuşdurdu. Dənizin göylə birləşdiyi yerə yenə də
diqqətlə baxdı. Bəli, mütləq gələcəkdilər. Buna o
qədər əmin idi ki...

– Qırx il görülən bir röya yalan olmaz ki!.. –
deyirdi. Daxmanın divarının dibində uzandı.
Yavaş-yavaş gözləri qapandı. İlk bahar bir ümid
tufanı kimi hər tərəfi par-par parıldadırdı.
Qağayıların:

– Gəlirlər, gəlirlər, səni qurtarmağa gəlirlər!
– kimi qulağına dəyən sədalarını dinləyə-dinləyə

yuxuya daldı. Divar daşlarının arasından çıxan
kərtənkələlər üzərində gəzişir, çuvaldan olan
paltarının içində qaçışır, gur, bəyaz saqqalının
üstündə oynaşırdılar. İxtiyar əsir yuxusunda ağır
bir türk donanmasının limana yan aldığını
görürdü. Qəsəbəyə gedən yola bir neçə əsgər
çıxarmışdılar. Al bayrağı uzaqdan tanıdı. Yatanlar,
duranlar günəşin altında bərq vururdular.

* * *
– Bizimkilər! Bizimkilər! – deyə bağıraraq

oyandı.
Özünə gəldi. Üstündəki kərtənkələlər qaçışdı.

Limana tərəf baxdı. Doğrudan da, qalanın
qarşısına bir donanma gəlmişdi. Qayıqların,
yelkənlərin, kürəklərin biçiminə diqqət etdi.
Rəngi saraldı. Gözlərini geniş açdı. Ürəyi şiddətlə
döyünməyə başladı. Əllərini köksündə çar -
pazladı. Bunlar türk gəmiləriydi. Sahilə yan
alırdılar. Gözlərinə inanmadı. “Əcəba, yenə də
yuxumu görürəm?” Şübhəyə düşdü. Fəqət oyaq
olduğun halda yuxu görmək olardımı? Bir qənaət
hasil etmək üçün əllərini ovuşdurdu. Yerdən sivri
bir daş parçası götürdü. Alnına vurdu. Bəli, hiss
edirdi. Deməli, oyaqdı. Gördüyü yuxu deyildi. O,
yuxu daykən donanma burunun arxasından bir -
dən-birə peyda olmuşdu. Sevincdən, heyrətdən
dizlərinin bağı çözüldü. Diz çökdü. Kənara çıxan
bölüklər, əllərində al bayraqlar qalanın ətrafına
doğru hərəkət edirdi. Qırx illik həsrətin son
əzmiylə hərəkətə keçdi. Birdən sümükləri şaqqıl -
dadı. Badam ağaclarının çiçəkli kölgələriylə
örtülən cığırla irəli təpildi. Sahilə tərəf qaçdı,
qaçdı, qaçdı... Quruya çıxan əsgərlər ağ saqqallı
bir qocanın onlara tərəf qaçdığını görüncə:

– Dur! – deyə bağırdılar. Qoca dayanmadı,
bağırdı:

– Mən türkəm, oğlanlarım, mən türkəm!
–...
Əsgərlər onun yaxınlaşmağını gözlədilər.

Qoca, türklərin yanına yaxınlaşınca ilk gələn
əsgəri tutub öpməyə başladı. Gözlərindən yaş
sellənirdi. Onun bu halına baxanların hamısı
mütəəssir olmuşdu. Qoca bir az toxtayınca ondan
soruşdular:

– Neçə ildir əsirsən?
– Qırx!
– Haralısan?
– Edremitli.
– Adın nədir?
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– Qara Məmiş.
– Kapitan idin?
– Bəli...
Qocanın ətrafındakı əsgərlər bir-birinə dəydi.

Çığırtı qopdu: “Bəyə xəbər verin! Bəyə xəbər
verin!” deyə bağırışırdılar. Qocanın qollarına
girdilər. Quş kimi dəniz kənarına uçurtdular. Bir
kətil gətirdilər. Böyük bir qayığa çıxartdılar.
Əsgərlərin içərisində onun başına gələnləri
bilməyən, şöhrətini duymayan yox idi. Bir az
göyərtədə oturdu. Sevincindən, qırx ildir həsrət
qaldığı millətini gördüyündən çaşıb qalmışdı.
Çiyninə bir kürk atdılar. Başına çalmalı papaq
qoydular. 

– Haydı, bəyin yanına! – dedilər.
Onu qayığa mindirən əsgərlərlə birlikdə

böyük gəminin ucuna doğru getdilər. Qara
qalınbığlı, zərli baftasının üstündən dəmir, polad
zirehli paltar geyinmiş iri cüssəli bir adamın
qarşısında durdu.

– Sən kapitan Qara Məmişsənmi?
– Bəli! – dedi.
– Xızır Əleyhissalamın keçdiyi yerlərdən

keçən sənsənmi?
– Mənəm.
– Doğrumu deyirsən?
– Niyə də yalan söyləyim ki?
– Aç, sağ qoluna baxaq. 
Qoca kaftanının altından qolunu çıxartdı.

Siyirdi. Bəyə uzatdı. Bazusunda xaç şəklində
dərin bir yara izi var idi. Bu yaranı gecəsi altı ay
sürən bir adadan istəklisini qaçırdarkən almışdı.
Bəy onun əllərinə sarılıb öpməyə başladı:

– Mən sənin oğlunam! – dedi.
– Turqutsanmı?
– Bəli...
–...

* * *
Qoca əsir sevincindən bayılmışdı. Özünə

gələndə oğlu ona:
– Mən quruya cəng üçün çıxıram. Sən gəmidə

rahatlanıb qal, – dedi.
Əski qəhrəman qəbul etmədi:
– Xeyr. Mən də səninlə bərabər cəngə

çıxacağam.
– Çox yaşlanmısan, ata.
– Fəqət ürəyim qüvvətlidir.
– Rahatlan! Sən bizi buradan seyr edərsən!
– Qırx ildir döyüşə həsrətəm.

Oğlu:
– Vurularsan! Vətənə həsrət gedərsən

dünyadan! – deyə onu gəmidə saxlamaq istədi.
Qara Məmiş bu zaman gəncləşmiş bir kapitan
kimi davrandı. Dayana bilmirdi. Qılınc, qalxan
istədi. Sonra gəminin üzərində dalğalanan
bayrağı göstərərək:

Şəhid olsam, bunu üzərimə örtün! Vətən al
bayrağın dalğalandığı hər yer deyilmi? – dedi.

QIZIL ALMA HARADIR?

“Dərhal göstərsinlər. Yalınqılınc olub düşməni
məhv edərik və kralın taxttacını başına uçurub
Qızıl Almayadək gedərik...”

Qoca Səkbanbaşı

– Qızıl Almaya...
– Qızıl Almaya...
– Qızıl Almayadək gedəcəyik!
Sultan Süleyman qəfil kükrəmiş bir tufan

kimi əks-səda verən bu nərələri eşitdi. Dərgahda
tək idi. Yarım saat əvvəl dağılan Divanın müha -
ribədə göstəriləcək qəhrəmanlıq arzusu haqqın -
da düşünürdü. Bu gün təkcə vəzirləri deyil,
sərəskərləri, katibləri, nişançıları, “ağa, kənd -
xuda, sərdar, piyadabaşı, bölükbaşı, hesab dar”
kimi yeniçəri zabitlərini, hətta solaxayları belə
çağırmış, hamısını hüzurunda cəm eləmişdi.
Hamısı da “Qaf dağına qədər arxanca gəlməyə
hazırıq, şahım” deyə ayaqlarına yıxılmış,
gözlərindən sevinc yaşları tökmüşdülər. Elə indi
“səfər qərarı” orduya xəbər veriləcəkdi. Saraydan
bir az aralıda... kiçik meşənin ətəklərindəki
məhşərdə bayaqkı Divanın sevinci böyük bir
həyəcan ümmanı kimi qaynayıb coşur, qabarır,
qabarır, bu ümmanın gözəgörünməz, eşidiləcək
dalğaları yaxın üfüqlərin buludlu sahillərinə
deyil, sanki bütün cahanın üstünə çırpılırdı.

– Qızıl Almaya...
– Qızıl Almaya...
– Qızıl Almayadək...
– .......
Padşah taxtından yavaşca ayağa qalxdı. Sağ

əlini qızıl dirsəkliyə dayadı. Göydən enib, mənası
anlaşılmayan bir səsə qulaq verirmiş kimi
boynunu bükdü. Ordunun vəlvələsini diqqətlə
dinlədi. “Qızıl Alma... Qızıl Allma...” Bu sözü
şahzadəliyindən bəri, bəlkə də, min dəfə
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eşitmişdi. Sonra təkrar taxta oturdu. Sultan
Süleyman gözlərinin üstünə qədər enmiş
yusifiyyəsini(çalmasını) geri itələdi. İrəli çıxmış
geniş alnını əsmər uzun barmaqları ilə tutdu.
Düşündü. Düşündü...

– Qızıl Alma haradır? – deyə təkrarladı.
Şərqdə də olsa, Qərbdə də olsa, – səfər öncəsi

çoşub-çağlayan əsgərlər dayanmadan “Qızıl
Almaya...” deyə bağırırdılar. O, bu nərəni yeniçəri
qışlaqlarında, süvari alaylarında, rəsmi
keçidlərdə, hətta İstanbulda – sarayın bağçasında
belə duymuşdu. Qızıl Alma haraydı? Quşarmudu
rənginə çalan zərli pərdənin arxasında növbə
çəkən Mahmudu çağırdı:

– Sədrəzəmə söylə ki, vəzirlərlə bəylərbəyini,
sərəskərləri toplasın. Dərhal yanıma gəlsinlər.

* * *
Vəzirlər yarım saat əvvəl çıxdıqları Divana

yenidən çağırılmalarını böyük intizar və həyəcan
içində qarşıladılar. Əhməd Paşa ilə Hadım Əli
Paşanın arxasınca sərəskərlər, Sokullu Mehmet
Paşa, Heydər Paşa, Ayas Paşa, İskəndər Paşa
gözlərini yerə zilləyib içəri daxil oldular. Tək-tək
yaxınlaşıb taxtın saçağını öpdülər, əl bağladılar.
Padşah bəyaz tülbənd sarıqlı, cüt möhürlü
çalmasını yenə də önə əymişdi. Qaşları, demək
olar ki, görünmürdü, sifəti hər zamankından da -
ha sərt bir şəkil almışdı. Qiymətli daşlarla süs -
lənən dirəklərin üzərində qurulmuş, don vurmuş
zümrüd qübbəyə bənzəyən otağın sükutunu:

– Qızıl Alma haradır? İçərinizdə bilən varmı?
– sualı pozdu.

– !
– ?
–...
Heç kim cavab verə bilmədi. Hamı gözünü

yerə dikmişdi.
Padşah:
– Bunu soruşmaq üçün sizi çağırdım buraya,

– dedi. – Sarayımızın ətrafında daim bu nərələri
eşidirsiniz. Baxın. Yenə də “Qızıl Almaya... Qızıl
Almaya...” deyə bağırırlar. Ora haradır? Min dəfə
adını eşitdiyim bu məmləkətin harda olduğunu
bilmək istəyirəm.

Temaşvar fatehi Əhməd Paşa kəkələdi:
– Gərək ki, Vyana olsun, şahım!
Padşah o biri vəzirlərə baxdı:
– Elədirmi?
– ...

Gözlərini yerə dikib nə “bəli”, nə də “xeyr”
deyə bildilər. Padşah, orduya gətirdiyi “qaplan
kürklü, qurd başlı, çəyirtkə mahmızlı, polad
qalxanlı, təpədən-dırnağa dəmirə bürünmüş, əli
qamçılı, ağ qızıl bayraqlı” misli görünməmiş
mükəmməl alayıyla iki gün əvvəl diqqətini çəkən
Rumeli bəylərbəyinə üzünü tutdu:

– Sokullu! Sən söylə görək, Qızıl Alma
haradır?

– Gərək ki, “Roma” olsun, şahım!
– Hardan bilirsən?
– Elə sanıram.
– Sanmaq hələ bilmək deyil.
Padşah sırası çatanda sərəskərlərdən də

soruşdu. Qızıl Alma üçün kimi “Çin” dedi, kimi
“Maçin” dedi. Ayas Paşa:

– Hindistandır.
Heydər Paşa:
– Sindistandir.
İskəndər Paşa: 
– Gərək ki, Qaf dağının arxası olsun, – dedilər.
Padşah öyrənmək istədiyi şeyi heç kimin

bilmədiyini görüncə daha da hirsləndi. Əlini
hirslə taxtın tutacaqlarına çırpdı. Görünməmiş
bir hiddətlə sərəskərlərə tərəf çevrildi. Acı-acı
gülümsədi:

– Yazıqlar olsun sizin elminizə!
– ...

* * *
“Hər şeyi bildiklərini sanan” bu Xorasan

cübbəli başlar urcah olduqları həqarətin
qarşısında büzüşüb qaldılar. Onlar hər şeyi qəbul
edərdilər. Lakin cahilliyi, əsla... İçərilərindən qara
saqqallı, əyriqıç, şişman bir üləma irəli çıxdı. Bu
onların arasında ən bilikli və ən cəsarətlisiydi:

– Şahim! – dedi. – Bu Qızıl Alma deyilən,
camaatın uydurduğu bir əfsanədir. Nə əsli var, nə
də fəsli... Həqiqi bir məkan deyildir ki, biz də
bilək. Camaat da belədir ki, ağzına gələni danışar.

Hakimi-zaman Süleyman qızıl taxta dayadığı
əlini qaldırdı:

– Xalqın dediyi! Haqqın dediyi!
– ...

* * *
Bəstəboy qazı bu sözdən bir şey anlamadı.
Padşah davam etdi:
– Bu bir həqiqətdir. Madam ki xalq söyləyir,

xalqdan gələn səs – Haqqın səsidir! Ona əfsanə
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demək olmaz. Mütləq ki, bir əsası vardır. Fəqət
siz bilmirsiniz...

– Nə şəriətdə, nə elmdə elə bir isim yoxdur ki,
müəmmalı olsun...

– Nə şəriətdə, nə də elmdə belə bir ad yoxdur,
– deyirsən.

– Bəli, şahım!
– Bəs ənənədə necə, yoxdurmu?
Üləma düşündü. Gözlərini yerə dikdi. “Yox”

deyəcəkdi. Fəqət səfər hazırlığı görən ordunun
vəlvələsindən qopan “Qızıl Almaya!” sədaları bir-
birinin ardınca şimşək kimi çaxmağa başladı.
Əsgərlər yalnız səfərə çıxacağı, müharibəyə
girəcəyi zaman deyil, hətta ərköyünlük etdiyi,
üsyana qalxdığı vaxtlarda belə bu cür nərə
çəkmirdilərmi? Bu, daima coşub-daşan, qabaran
bir qüvvənin bilinməyən bir qayəsi idi. Hələ
mədrəsədə oxuyarkən süvari, yeniçəri
bölüklərinin də belə bir nərə çəkdiklərini
eşitmişdi. Bunu lap yaxşı xatırlayırdı. Amma
bunun əslinin nə məna daşıdığını maraq göstərib
öyrənməmiş, oxuduğu mətnlərdə isə bu ada rast
gəlməmişdi. Udqundu. Önündə bağladığı əllərini
sıxdı. Artıq “Qızıl Alma ənənədə yoxdur” deyə
bilməzdi. Çünki bu səslər qulaqlarında əks-səda
verirdi.

– Var, şahım, – dedi.
– Elədirsə, izahı da var.
– ...

* * *
Üləma susdu. Qızardı. Bir addım geri getdi.

Yenə gözlərini yerə dikdi. Ənənədən gələn
həqiqəti şəriət də təsdiq etmirdimi? Padşah
bunu bilən fəzilətlilərdəndi. Qarşısında boş
sözlər danışmağın yeri yoxdu. O biri sərəskərlər
dostlarının məğlubiyyətini görüb, ağızlarını
açmadıqlarına sevinirdilər. “Susmaq qızıldır!”
deyimini xatırlayırdılar. Padşah yenə acı-acı
güldü:

– Dünya nə qəribədir! – dedi. – Sizlər bu
xalqın başında durursunuz. Bu xalqı idarə
edirsiniz. Halbuki onun istədiyi şeyin nə
olduğunu bilmirsiniz.

– !
–...
–...
–...
Lakin sahibi-ixtiyar olan padşah qəhrəman,

arif, fazil, şair olduğu qədər də insaflıydı. Hər şeyi

əvvəlcə öz nəfsində mühakimə edər, hər hökmü,
hər qərarı verməzdən əvvəl bir daha öz vicdan
süzgəcindən keçirərdi. Hüzurundakı qulların
onun sualına cavab verə bilmədiklərindən
qıvrıldıqlarını görüb o da sıxıldı. Dəruni lisanla
öz-özündən soruşdu:

– Ey Süleyman! Bunlardan sorduğun şeyin nə
olduğunu heç özün bilirsənmi?

– Bilmirəm, amma...
– ... Sezirəm.
Azacıq da olsa, fərəhləndi. Sezdiyini düşün -

məyə başladı. Bu... təbiətin, elmin, irfanın
ötəsində bir həqiqətdir. Bəli, sanki “Qızıl
Alma”nın nə olduğunu bilir, fəqət söyləmirdi.
Halbuki bu vəzirlər, sərəskərlər, bəylərbəyi...
Xeyr, heç bir şey sezmirdilər. Birinin söylədiyi o
birinin söylədiyi ilə uyğun gəlmirdi. Kimisi Çin,
kimisi Hind, kimisi Sind, kimisi Vyana, kimisi də
Roma deyirdi. Qızıl Alma bunlardan heç biri
deyildi. İçində:

– Bəlkə də, bunların hamısından qiymətli bir
yerdir! – dedi.

Sonra utandıqlarından qızarmış qullarından
soruşdu:

– Qızıl Almanın hara olduğunu kimdən
öyrənə bilərsiniz?

– ...
Hamının baxışları yerə dikilmişdi, yanlış bir

şey söyləməmək üçün kimsə ağzını açmırdı.
Yalnız İskəndər Paşa:
– Şahım! – dedi, – sərəskər qullarınızın

elmləri kitabdandır. Vəzir qullarınla biz
kölələrinə gəlincə... elə də dərin alimlər deyilik.
Budur, nə qədər biliksiz biri olduğumuz sualı-
humayınınızla meydana çıxdı. Deyirlər: “Min
alimin bilmədiyini bir arif bilər”. İzn verin. Bir arif
adam tapaq. Ondan soruşun.

– Arif kimdir?
– Bilməyib sezən, şahım...

* * *
Sonra İskəndər Paşa saf bir əsgərin bəsit

məntiqi ilə “Qızıl Alma, Qızıl Alma” deyən xalqın
mütləq bir şey murad etdiyini, quşların
ötməsində belə öz dillərində bir məna olduğunu
söylədi. Qısa boylu, inadcıl sərəskər xalqın nə
söylədiyini, nə istədiyini əsla bilə bilməyəcəyini
təkrar iddia etdi. Padşah, İskəndər Paşaya çıxıb
gizlicə ordunun içinə getməyi, nümayiş alayında
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rastına çıxan iki-üç nəfəri tutub hüzuruna
gətirməyi əmr etdi. İskəndər Paşa çıxan kimi
padşah sərəskərlərə ərəb dilində “ənənələrə
dair” suallar verməyə başladı. Vəzirlərlə bəy -
lərbəyi bir şey anlamadan dinləyirdilər. 

* * *
İskəndər Paşa bir az keçmiş hüzura gəldi:
– Üç nəfər tutub gətirdim, şahım! – dedi.
– Əvvəlcə birini gətir, baxaq hələ.

* * *
İskəndər Paşa dərgahın zəhmindən hürküb

sapsarı saralmış, başındakı çalması sürüşmüş,
qorxudan tir-tir tirəyən bir adamı içəri saldı. Bu,
uca boylu, pələbığlı, qüvvətli bir füqara idi.
Orduda ayaqqabı yamamaqla məşğul olan bir
sərsəriydi. Dərgahın qapısındakı adamların
öyrətdikləri kimi, taxta doğru getdi. Yeri öpdü.
Ayağa durmadı. Qollarını köksündə çarpazlayıb,
düzləri üstə durdu. Padşah soruşdu:

– Qızıl Alma, Qızıl Alma deyirsiniz, ora
haradı?

–...
Adam işlətdiyi cinayətdən bəraət almaq

üçün:
– Şahım, hamı bağırır. Mən də onlara qoşulub

bağırdım, – dedi.
– Niyə bağırdığını soruşmuram. Qızıl Alma

haradır? Mənə bunu söylə.
Adam tərəddüd etmədən:
– Padşahımızın bizi aparacağı yer! – dedi.
– Ora haradır?
– Padşahımız bilir.

* * *
Padşah İskəndər Paşaya tərəf döndü:
– İkincini gətir, baxaq! – dedi.
Dizləri üstə duran füqara vəzirlərin işarəsiylə

qalxdı. Geri-geri getdi. Pərdənin yanında dayandı.
Bu dəfə hüzura gətirilən arıq, qarayanız, keçəl,
çoxbilmiş bir yeniçəriydi. Sərbəstcə irəli getdi.
Taxtın saçağını öpdü. Qalxıb, əl bağladı. Padşahın
“Qızıl Alma haradır?” sualına düşünmədən:

– Önümüzdə gedib bizi aparacağın yer...
Şahım! – deyə cavab verdi.

– Ora haradır?
– Sən bilərsən, şahım!
...

İskəndər Paşa üçüncünü də hüzura gətirdi.
Bu, mühafizəçi başlığının saçaqları çiyinlərinə
düşən gənc bir saray bostançısıydı.

– Qızıl Alma haradır?
– Atınızın getdiyi yer, şahım!
– Ora haradır?
– Hara olduğunu ancaq padşahımız bilir...
Bəli... Ora nə Hind, nə Sind, nə Çin, nə Maçin,

nə Vyana, nə də Roma idi.
Padşah hüzurundakılara:
– Gördünüzmü? – dedi. – Üçünün də

cavabında bir fərq yoxdur. Həqiqət birdir: “Qızıl
Alma” mənim getmək istədiyim yerdir. Budur...
Haqqın məni göndərəcəyi yer!

* * *
Doğrunu söyləyən bu üç nəfərin hər birinə

yüz kisə axça bağışlandı. Artıq “Qızıl Almaya,
Qızıl Almaya” sədaları get-gedə çoxalır, coşub-
daşır, daha da yaxınlaşırdı. Padşah birdən-birə
Haqqın onu göndərəcəyi yeri düşündü. Sonu
bilinməyən Haqq yolunun, həqiqət yolunun
getdiyi “Qızıl Alma” deyilən bu cənnət qapısında
Vyana, Roma, Hind, Sind, Çin, Maçin fani
xarabalardan başqa bir şey deyildi. Başını aşağı
salladı. Arxaya söykəndi. İri, qara gözlərini qıydı.
İlahi, mənəvi bir zövqə varmış kimiydi. Tədbirli
vəzirlərinin, alim sərəskərlərinin, qəhrəman
bəylərbəylərinin təkrar saçaq öpüb çıxdıqlarını
belə görmədi... Dərgahın qapısında onlar da
indiyə qədər ülviyyətinin, məhəbbətinin fərqin -
də olmadıqları möhtəşəm bir mənzərə
qarşısında donub qaldılar; səfər hazırlığı görən
yüz minlərlə əsgər qol-qola tutmuş, mızraq
oynada-oynada qaynaşaraq sarayın ətrafında
geniş bir dairə vurmuşdu:

– Qızıl Almaya...
– Qızıl Almaya... sədaları sanki xəyalın belə

gedib çatmayacağı yüksək, lap yüksək bir ərşə
doğru... qalxan qanadlarıyla uçmağa hazır -
laşırdılar.

Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran:
İbrahim İLYASLI

29 Noyabr 1917-ci il.
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Qaqa… Bu, adicə səs deyil. Addır… Elə sənin
adın kimi. Bapbalaca Qaz balasının adı. Lap
əvvəldən, hələ anadan olduğu ilk gündən Qaqa
o qədər qa-qa etmişdi ki, adına Qaqa demişdilər.
Əvvəllər – qa təkcə “ana” demək idi. Qaqa iki
dəfə qa-qa eləyəndə o demək idi ki, “Ana, ana”
deyir. Üç dəfə qa-qa-qa eləyəndə “Ana, ana, su”
deyir. Dörd dəfə  qa-qa-qa-qa deyəndə “Ana, ana,
su və dən” deyir.

Beləcə Qaqanın arzuları çoxaldıqca “qa”ların
da sayı artırdı. Axır vaxtlar o, bütün günü “qa-
qa” deyib gəzirdi. Çünki söhbəti çox idi. Qaqa -
gilin özlərinin evi yox idi. Həyətin bütün
toyuqları, xoruzları, ördəkləri və qazları ilə bir
yerdə yaşayırdılar. Bir gün həyətin iti Hamham
Qaqadan soruşmuşdu:

– Ham, ham… Sən də o evdə yaşayırsan?

– Hansı evdə? – qa-qa…
Hamham başı ilə göstərmişdi:
– Ham, ham. O evdə…
Qaqa ondan küsmüşdü:
– O evin adına “hin” deyirlər.
Hamham demişdi:
– Qaqa, orada elə çox adam yaşayır ki…
– Orada adam yaşamır. Toyuq, cücə, qaz,

ördək yaşayır.
– Bəs o yekə, hirsli, qəzəbli adamlar kimdir?

Qanadlarını qabardıb gəzirlər. 
Qaqa hirslənmişdi:
– Onlar adam deyillər. Adamlar hində

yaşamır. Sən dediklərin isə hinin ən qəzəbli
sakinləri olan hind toyuqlarıdır.

Söhbət burda bitmişdi. Elə o vaxtdan onun
Hamhamla dostluğu başlamışdı.
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Qaqanı tərbiyə edirlər

Hin geniş və yarıqaranlıq idi. Çünki pən -
cərəsi çox balaca idi. Hələ bu azmış kimi,
toyuqlar və fərələr çox vaxt o balaca pəncərənin
ağzına yığışırdılar.

Qaqa bütün günü anasına sual verirdi:
– Anacan, günəş harada yaşayır?
– Səmada.
– Bəs Ay?
– Ay da səmada.
Qaqa xəyalında səmaya uçurdu. Budur,

günəş necə parlaqdır. Günəşə yaxınlaşıb ona
salam vermək istəyirdi. Günəş qışqırırdı:

– Gəlmə…
Qaqa küsürdü:
– Niyə? Axı mən sənə toxunmaq istəyirəm.
Günəş gülürdü:
– Olmaz. Yanarsan. Görmürsən, necə is -

tiyəm?
Qaqa məyus olurdu:
– Onda gedim Ayın yanına.
Günəş gülürdü:
– İndi Ay dincəlir. Onu görmək üçün gecə

gəlməlisən…
Qaqa yenə anasına sual verirdi:
– Bəs ulduzların evi hardadır?
– Onlarınkı da səmada…
– Ulduzlar da gündüzlər yatır?
Anası gülürdü:
– Onu sənə kim dedi?
– Günəş…
– Eh, gözəl qızım. Günəşlə də söhbətin tutur,

Ayla da… Ona görə də adın Qaqa qalıb. 
Amma hində vəziyyət başqa cür idi. Böyük,

çil-çil və qeybətcil toyuq Dığdığ bütün günü
deyinirdi:

– Bu Qaqanın səsi beynimi apardı. Yaddaşım
da pozulub. Nə qədər qa-qa eşitmək olar axı.
Huşsuz olub getmişəm. 

Qaqa isə öz işində idi. Qa-qa-qa-qa… Nəğmə
səsi ətrafı bürümüşdü. Dığdığ başını yekə bir
dəsmalla bağlayıb qəzəblə ona baxırdı. Ürə -
yində Qaqanı dişlərinə alıb aparan yekə, yağlı,
bığıburma pişiyi canlandırırdı. “Budur, pişik
Qaqanı ovladı. Hində sakitlikdir. Dığdığ rahatca
qeybətini edir”. Ah, necə xoşbəxt günlərdir!

Sarıca toyuq Dığdığın heç də xoş olmayan
niyyətini yaxşı anladı. Qaz balası Qaqanı
diqqətlə süzdü. Onu yanına çağırıb dedi:

– Qaqa, ağıllı qızsan. Ona görə də çox
danışırsan… Həm də nəzakətlisən. Baxıram,
artıq məktəb yaşın çatıb. Məktəbə nə vaxt
gedəcəksən?

Bax, bu bəs idi ki, Qaqa şirin xəyallara
düşsün. Sarıca Qaqanı Dığdığdan qorumaq üçün
məktəb məsələsini düşünmüşdü. Qaqa isə onun
gözəl təklifindən sevinmişdi… 

Mətbəx, yoxsa məktəb?

…İndi hində əvvəlkindən də artıq qa-qa-qa
səsi gəlirdi. Çünki Qaqa məktəbə getmək
məsələsini anası, bacısı və qardaşları ilə mü -
zakirə edirdi: 

– Ana, qazlar məktəbə gedir?
– Gedir, qızım. Getməsə, o əsl qaz ola bilməz.
– Necə yəni “əsl qaz”?
– Yəni ağıllı və nəzakətli, xeyirxah və

mərhəmətli.
– Onda məni də məktəbə apar.
– Sən hələ balacasan…
– Yox, ana, mən böyüyəm, – bunu deyib Qaqa

pəncələri üstə qalxdı, – bax, nə boydayam…
Nəhayət, anası Qaqanın səsini kəsmək üçün

ona söz verdi ki, sabahdan gedib onun
məsələsini həll edəcək.

Qaqa sevincək bayıra çıxdı. Birbaşa
Hamhamın yanına:

– Hamham, mən sabah məktəbə ge -
dəcəyəm…

Hamham təəccübləndi:
– O nədir? Yəqin, dadlı sümüklər hazırlanan

yerdir.
– Nə sümük… Sümüyün mənə nə dəxli var.

Qarınqulu…
– Bəs onda,.. məktəb nədir axı?
Qaqa dedi:
– Ağıllı qazların tərbiyə edildiyi yer. 
Hamham başını tərpətdi. Mətbəx

məktəbdən daha maraqlı idi. Qaqa mətbəxə
getsəydi, əla olardı. Aradabir dostuna ləzzətli
sümüklər gətirərdi. 

– Bura bax, bəlkə, sən mətbəxə gedəsən.
Yəqin, orda da ağıllı qazlar, qarınqulu köpəklər
üçün ağappaq, parıldayan, ətirli sümüklər
hazırlanır. Gör nə qədər xoşbəxt olarsan…

– Niyə xoşbəxt olaram ki?
– Ac qarınları doyurduğun üçün.
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– Onda ağıllı olmayacağam axı?
– Düzdür, bəlkə də, ağıllı olmazsan, amma

əvəzində çox mərhəmətli, qocaman qaz ola-
caqsan. 

…Şam yeməyinin zamanı idi. Anası saman,
vələmir və yulaf qarışığından əla xörək hazır -
lamışdı. Süddə islanmış quru çörək parçaları və
yaşıl yarpaq şirəsi şam yeməyini tamamlayırdı.
Ot döşənmiş künc isə çox rahat və isti idi. Şam
yeməyinin dadı damaqlarından getməmiş bala
qazlar bircə-bircə ana qazın yanlara doğru
açılmış lələklərinin altında yerlərini aldılar:
uzun boyunlarını qatlayıb yumşaq qarınlarının
üstünə qoydular. Qanadlar yığıldı. Gecə nağılı
başlandı: Qaqa nağılı sonunadək dinləyə bil -
mədi. Çox təəssüf. Yatmışdı. Axı səhər anası ilə
məktəbə gedəcəkdi.

Məktəbdə

Qaqa hamıdan tez oyanmışdı. Təsəvvür
edirsiniz, hətta adı Saat olan xoruzdan da tez. Bu
dəfə Saat Qaqanın səsinə qalxdı. Tələsik o tərəf-
bu tərəfinə baxıb:

– Yuxuya qalmışam, – dedi.
– Yox, Saat, yuxuya qalmamısan. Qaqa tez

oyanıb, məni də yuxudan eləyib. – Ana qazın
sözündən sonra Saat özünə gəldi:

– İşə bir bax, ayağım boyda Qaqa məndən tez
oyanır… Qocalmışam, yəqin… Ohö, hö, hö. Quq-
qulu-qu. Quq-qulu-qu…

Qaqa həyəcanlandı.
– Ana, tez elə… Gecikdik.
Onlar hindən çıxanda bacı və qardaşları

mışıl-mışıl yatmışdılar.
Məktəb kəndin ən gözəl yerində, mavi gölün

yanında salınmışdı. Yığcam, ikimərtə bəli bina
idi. İçəri girən kimi Qaqanın gözləri bərəldi. Bu-
rada nə qədər şagird var idi. Küçükdən tutmuş,
kəlçəyə qədər, qulundan tutmuş, köşəyə qədər,
cücədən tutmuş, çəpişə qədər. Direktor Qaqaya
baxan kimi dedi:

– Çox balacadır. Bu yaşda quşlar dərsi pozur.
Yox, onu məktəbə götürə bilmərəm. 

Anasından tez Qaqa irəli keçdi. Yalvarıcı
nəzərlərlə direktora baxdı:

– Xahiş edirəm… Xanım direktor… Mən ağıllı
qaz olmaq istəyirəm…

Qəzəbli xanım direktor və yaxud direktor
xanım gülümsündü…

Toyuq hinində hamı xəstələnib

Havalar soyumuşdu. Payızın axırı idi. Günəş
gec çıxır, tez batırdı. Saat başını bayıra çıxardıb
bir banladı, iki banladı, üç banlayanda səsi xırıl -
dadı. Traktor uğultusuna bənzər bir səs çıxdı
boğazından. Bu nədir belə? Onu isti tər basdı:

– Öhö, öhö. Öhö.
Dığdığ yerində qurdalandı:
– Bu kimdir, qoymur yatmağa... Elə bil

boğazın... da sü...mük qalıb. 
Dığdığ öz səsinə özü ayıldı: 
– Öhö, öhö, vay boğazım. Ay... Başım hər -

lənir... Tər içindəyəm.
Hində hamı öskürürdü:
– Öhö, öhö, öhö.
Ana qaz qanadlarını daha geniş açıb

balalarını altına yığmaq istədi:
– Körpələrə xəstəlik keçirəcəksiniz… Öhö…

Ay aman… Deyəsən, mənim də halım pisdir…
Çox pis… 

Qanadını bir-bir balalarının alnına qoydu:
– Ay İpək, sənin hərarətin var? Nazlı, sən də

istisən. Gonbul, niyə tərləmisən?
Hay-küydən həyəcanlanan Qaqa anasının

qanadı altından çıxdı:
–  Ana, bilirsən nə var?! Bacılarımın ürəyi

bulanır…
Ana qaz təşvişə düşdü:
–  Bəs sənin?
–  Mən yaxşıyam. Mənim heç yerim ağrımır.
İşə bir bax. Bu boyda hində bircə Qaqa

sağlam idi. Hamı təəccüblə Qaqaya baxırdı:
–  Sənə heç nə olmayıb?  
–  Yox.
–  Niyə? Hə?!
Ana qaz başını samanın üstündən güclə

qaldırıb dedi:
–  Qaqaya məktəbdə peyvənd eləyiblər. Yə -

qin, ona görə.
Qaqanın da yadına peyvənd edildiyi gün

düşdü. Quşların arasından sürüşüb qaçmaq
istəyirdi. Tibb bacısının əlindəki şprisi görəndə
həyəcandan nəfəsi tutulurdu. Amma mehriban
tibb bacısı onların hamısını oturdub izah etdi:

– İndi mən sizə iynə vuracam. Düzdür, iynə
vuranda yeri ağrıdır. Amma əvəzində xəstə -
lənmirsən. Ən adi bir xəstəlik sizi məhv edə
bilər. Axı siz balacasınız. Başa dü şürsünüz?!
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Bayaqdan qaçmaq istəyən Qaqa hamıdan
birinci başa düşdü və “hə” dedi. Sonra sinif
yoldaşları  cikkildəşdilər, qaqqıldaşdılar. Qorx-
mayanlar qorxanlara kömək etdi, qorxan lar
qorxmayanlara. Beləcə, hamıya peyvənd vu-
ruldu. Sonuncu iynəni vurub qur ta randa tibb
bacısı dedi:

–  Sağ olun. Mənə etdiyiniz köməyə görə.
Sağlam olun. Yaxşımı, quşlar?

Qaqa, doğrudan da, hinin yeganə sağlam
sakini idi.  Tən ortada dayanmışdı. Kimə ilk
yardım edəcəyini bilmirdi:

– Yox, bacarmayacağam. Mütləq Hamhamı
köməyə çağırmaq lazımdır. Mütləq…

Qaqa tələsik bayıra atıldı. Həyətdə sakitlik
idi. Hamı yatmışdı. İt damına tərəf getdi.  Hə -
mişə etdiyi kimi it damının Hamhamın yatağı
olan tərəfinə iki uzun, bir qısa dimdik vurdu. Üç-
dörd dəqiqə keçdi.  Hamhamın əvvəlcə xallı başı
qapının dalından çıxdı. Sonra özü peyda oldu.
Yuxulu və hirsli idi. Qaqaya salam da vermədi:

– Nə olub? Niyə qoymursan yatım?
Qaqa dedi:
– Bağışla. Amma tək neyləyə bilərdim?

Hində hamı xəstələnib.
– Hamı?
– Hə, hamı. Daha doğrusu, məndən başqa

hamı.
Hamham xeyli düşündü. Sonra dedi:
– Yadına gəlir, qoca çəkməçi xəstələnmişdi?
– Hə…
– Öskürürdü…
– Hə…
– Öskürəyinin səsindən üç gün həyətdə hamı

oyaq qaldı.
– Hə…
–Nə hə, hə salmısan. Gəl gedək onun yanına,

soruşaq, görək özünü nə ilə sağaltdı?

Qoca çəkməçinin məsləhəti

Qoca çəkməçi iş otağında idi. Ətrafı da
çəkmə tikmək üçün ləvazimatlarla dolu. Böyük
və kiçik ölçülü  bıçaqlar, ağzı əyri və düz iynələr,
müxtəlif ölçüdə mismarlar, bir parça mum, bir
neçə qabdolusu ayaqqabı yapışqanı, ayaqqabı
qəlibləri, əyilmiş mismarları üstündə döyəcləyib
düzəltmək üçün  yumru dəmir lövhə, ayaqqabı
ipləri və s. Qaqa ilə Hamham salam verib, hərəsi

çəkməçinin bir tərəfində oturdu. Onların diq -
qətlə baxdığını görən qoca çəkməçi dedi:

– Hə, nədir, dəcəllər, ayaqqabı tikmək
istəyirsiniz?

Qaqa elə bil yuxudan ayıldı. Axı anası və
bacı-qardaşları xəstələnmişdi.

– Yox, çəkməçi baba, biz başqa şey üçün
gəlmişdik.

Hamham da özünə gəldi.
– Hə… Baba, yadındadır, əvvəllər sən bütün

günü öskürürdün?
– Yadımdadır.
– Bəs nə etdin ki, sağaldın?
– Çobanyastığı çayı içdim.
Qaqa ilə Hamham mat qaldılar. İkisi də bir

ağızdan dedi:
– Çobanın yastığını içdin? Hansı çobanın?
Qoca çəkməçi ürəkdən güldü. Elə qəhqəhə

çəkdi ki, sobanın yanında yatan Məstan pişik
diksinib ayıldı. Hamhamı görüb dəhşətə gəldi.
Sürətlə qaçıb babanın ayaqlarının yanına girdi.

– Ay səni, Məstan, qorxma. Qorxma, Ham -
ham bizim dostumuzdur. – Sonra Qaqa ilə Ham -
hama baxdı. – Yox, uşaqlar, heç bir çobanın
yas tığını içməmişəm. Heç çobanın yastığını
götürmək olar? Bir dəfə çomağını fırladıb sərər
məni yerə. “Çobanyastığı” çiçək adıdır. Buradan
çıxıb küçəni sonadək gedirsiniz. Başınız divara
dəyəndə sola dönürsünüz. Gedirsiniz, gedir si niz,
bu dəfə başınız divara dəyəndə sağa dönür sü -
nüz. Bu yol sizi aparıb çıxardacaq dəmir yolunun
üstünə. Dəmiryolunu keçib üzüaşağı düz dərəyə
enirsiniz. Bu dərə “Çobanyastığı dərəsi” adlanır.
Amma ehtiyatlı olun. “Çobanyastığı dərəsi”
qaniçən əjdahanın gündə iki dəfə gəzməyə
çıxdığı dərədir.

Qaqa büzüşdü. Qanadlarını yığıb quyruğunu
qısdı. Hamhamın qorxudan qulaqları sallandı:

– Gündə iki dəfə… Bilmirsiniz, gəzinti vaxtı
saat neçəyə təsadüf edir?

Qoca çəkməçinin bığları tərpəndi. Qaqa ilə
Hamhama elə gəldi, o gülümsündü:

– Əjdahanın gəzinti saatlarını sizə deyə
bilmərəm. Siz, sadəcə, ehtiyatlı olun…

Onlar çıxdılar. Qaqaya əvvəlcə elə gəldi ki,
Hamham it damına gedən yola dönür. Hamhama
da elə gəldi ki, Qaqa toyuq hininə aparan cığıra
düşüb gedir. O buna, bu da ona eyni anda
dedilər:
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– Bəs çobanyastığı yığmağa getmirsən?
O buna, bu da ona cavab verdi:
– Gedirəm.
Sonra heç nə danışmadılar. Əl-ələ tutub

çəkməçinin evinin başından başlayan küçəyə
düşdülər. Çəkməçi isə eyvanda dayanıb, onların
dalınca baxır və gülürdü:

– Dəcəllər və qoçaqlar… Mən elə bildim,
qorxub getməyəcəklər. Əhsən…

Çobanyastığı dərəsi

– Tapp, tupp, tap-p-p…
Qoca çəkməçi necə demişdi, dostlar hər şeyi

olduğu kimi edirdilər. Başları divara dəyən kimi
dayandılar:

– Of, başım. Bax gör gözlərim çəp olmayıb
ki? – Qaqa ufuldaya-ufuldaya üzünü Hamhama
çevirdi. Hamham isə yerə sərilmişdi:

– Vay başım, – deyib zarıyırdı.
Qaqa onu qaldırdı. Başları dəyən divara

baxdılar və dedilər:
– Hə, deməli, buradan sola dönəcəyik.

– Dönək.
Döndülər. Getdilər, getdilər, getdilər və

birdən:
– Tapp, tupp, tap-p-p…
Bu dəfə Qaqa yerə sərilmişdi. Hamham ayaq

üstə idi.
Qaqa dedi:
– Sən niyə yıxılmamısan?

Hamham özünü öydü:
– Bilirsən niyə, çünki mənim dörd ayağım

var. Yerdə daha yaxşı dayana bilirəm. Sənin isə
iki ayağın var. Yüngülcə külək əssə, səni
yıxar…

Qaqa səsini çıxartmasaydı, Hamham hələ
çox danışacaqdı:

– Ey… Ay yoldaş… Dayan… Bəs bayaq niyə
yıxılmışdın?

Hamham susdu: “Doğrudan ha, axı bayaq
yıxılmışdım”:

– Çünki bayaq yalnız iki ayağımdan istifadə
edirdim. Təcrübə aparırdım. İstəyirdim görüm
qazlar necə yaşayırlar. Yazıq qazlar. İkiayaqlı və
köməksiz qazlar. Torpağın üzərində durmağa
gücü çatmayan canlılar… Oy …

Hamham qışqırdı. Çünki Qaqa onun budun-
dan yağlı bir dimdik qopartmışdı.

– Ey, bəsdir… Təcrübəçi. Sən öz dörd
ayağından lazımınca istifadə elə, qalsın bizə
yazığın gəlməyin…

Az qala dalaşacaqdılar, mənzillərin
hansındasa işıq yandı, sonra ətrafı qızardılmış
kartof və duza qoyulmuş xiyar ətri bürüdü. Və
kimsə öskürdü.

Dostlar dik atıldılar. Qaqa qışqırdı:
– Tez ol, dostum, hindəkilər xəstədir.

Hamham özünə gəldi:
– Buradan sağa.
– Oldu.  

Sürətlə gedirdilər. Qaqa həm sürətlə gedir,
həm də qəribə səs çıxardırdı:

– Qa-qa viyyo, qa-qa viyyo, qa-qa viyyo…
O bu səsi çox çıxartdı. Az qala nəfəsi

kəsilənədək. Sonra tövşüyə-tövşüyə Ham hama
dedi:

– İndi də sən başla. Mən yoruldum.
– Nəyi başlayım?

– “Təcili yardım” maşınının çıxartdığı səsi.
– Nəyə görə?
– Qoy hamı yoldan çəkilsin. Bilsinlər ki,

xəstələrin köməyinə tələsirik.
İndi Hamham başladı:
– Ham… ham… viyyooo, ham-ham viyyo…

ham… viyyo…
Doğrudan da, onları görənlər tez yoldan

çəkilirdilər. Böyük yük maşınları, kiçik minik
avtomobilləri, velosipedçilər, motosikletçilər və
hətta küçədə rolik sürən uşaqlar belə.

Gəlin nağıllardakı kimi deyək: “Az getdilər,
üz getdilər, dərə-təpə düz getdilər, gəlib çatdılar
dəmiryoluna”. İndi ikisi də “Təcili yardım”
maşınının səsini  çıxardırdı. Qaqa da Hamhama
qoşulmuşdu:

– Qa-qa viyyo, qa-qa viyyo, ham-ham viyyo,
ham-ham viyyo.

Sonra səs belə oldu:
– Qa-ham-viyyo, qa-ham-viyyo…
Hamham dedi:
– Bəlkə, birimiz susaq?
– Niyə?
– Çünki səslər qarışır…
– Eybi yoxdur, Hamham. Belə daha da təcili

olduğu bilinir. Yəni “Təcilidən də təcili yardım”
maşını oluruq. Həm də axı…

– Nə axı?
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– Bəlkə, əjdahanın gəzinti vaxtıdır?
Hamham qaça-qaça  quyruğunu qısdı:
– Onda nə olar? 
– Əjdaha çəkilib gedər. Çünki  heç bir mədəni

canlı “Təcili yardım” maşınına mane olmaz. Əgər
o, ağıllı əjdahadırsa, “Təcilidən də təcili yardım”
maşınını yoldan saxlamaz.

Var güclərini toplayıb qaçdılar  və
qışqırdılar:

– Qa-ham-viyyo, qa-ham-viyyo, qa-ham-
viyyo…

Qarşıda dəmiryolu göründü. Papağını gö -
zünün üstünə basıb yuxulayan dəmiryol
nəzarətçisi “Təcilidən də təcili yardım” maşı -
nının səsini eşidib dik atıldı:

– Ey... Nə edirsiniz? – deyib üstündə qırmızı
dairə olan yol göstəricisini yandırdı. Yaxınlaşan
qatar gurultuyla dayandı. Maşinist başını
çıxardıb hirslə qışqırdı:

– Qatarla oyun oynayırsınız? 
Sonra yolu keçməkdə olan “Təcilidən də

təcili yardım” qrupuna baxıb gülümsədi və dedi:
– Bunların kefinə bir bax!
Hamham Qaqaya dedi:
– Hətta qatar da saxladı.
– Çünki maşinist mədəni və xeyirxah kişidir.
– Bircə əjdaha da yolumuzdan çəkilsəydi…
– Çəkilər, çəkilər, – deyə Qaqa özünü ağıllı

göstərdi. – İndiki əjdahalar əvvəlkilərin tayı
deyil. Zaman dəyişib. Anam deyir ki, əvvəllər elə
qəzəbli itlər var idi ki, qazları tutub boğurdular.
Amma sən Hamhamda o itlərdən əsər-əlamət
belə qalmayıb…

Söhbət başlarını qatdı. Getdilər, getdilər. Və...
Gurultu ilə dərəyə yuvarlandılar.

– Qa-ham-viyyo…o… Qa-ham-viyyo… o… Ay
başım, ay ayaqlarım, qa-ham- viyyo…

Dərə ağappaq idi. Hər tərəf ortası sarı,
ləçəkləri ağ çiçəklərlə dolu idi. Qaqa ilə Ham -
ham hərəsi yumalanıb bir tərəfə düşmüşdü.
Tərpənmirdilər. Növbəti qatarın fiti onları
özünə gətirdi:

– Hamham, qalxa bilirsən?
– Elə rahatdır ki, uzanmaq istəyirəm.
Qaqa da dura bilmirdi. Çünki yorulmuşdular

və əzilmişdilər:
– Mən də. Başımın altında elə bil yumşaq

yastıq var.
– Mənim də.

– Gəl çiçəklərin adını dəyişək. Mənim ba -
şımın altındakılar “Qaqayastığı”, sənin başının
altındakılar “Hamhamyastığı” olsun.

Hamham razılaşdı. Çünki Qaqa həmişə ağıllı
danışırdı.

Onlar bir xeyli “Qaqayastığı” və “Ham -
hamyastığı” çiçəyi dərdilər. Qaqa pıçıldadı:

– Halal olsun əjdahaya. Biz gələndə bur -
daydı. “Təcilidən də təcili yardım” maşınının
səsini eşidib getdi.

Hamham səksəndi:
– Burdaydı?..
– Hə, bəs nə bilmisən?! Havayıdan yıxıldın

dərəyə?! Əjdaha nəfəs alanda bizi aşağı çəkdi.
Hava axınına qatıb sovurdu bizi.

Hamham dəhşətlə pıçıldadı:
– Nə yaxşı ki, burun dəliklərindən keçib ağ

ciyərlərinə düşməmişik.
– Düz deyirsən. Nəfəs alıb-verəndə bizi elə

sıxardı ki, canımız çıxardı.
Bu an dəhşətli fit səsi eşidildi. Ağ çoban -

yastığılarının arasından ancaq gözləri görünən
Qaqa ilə Hamham yuxarı baxdılar. Qaqa
pıçıldadı:

– Yəqin, Əjdahadır. Qayıdıb gəldi. Biz düşün -
düyümüz qədər də mədəni deyilmiş. 

Hamham dəhşətdən az qala dilini uddu:
Kimsə onları səslədi:

– Ey, siz sağsınız?
Qaqa Hamhamı dimdiklədi:
– Bir ora bax…
Təpədə dayanıb onları səsləyən dəmiryol

nəzarətçisi idi:
– Ey “təciliyardımçılar”, sizin özünüzə “Təcili

yardım” lazım deyil ki?
Qaqa özünə gəldi:
– Sağıq. Biz sağ və salamatıq.
Hamham qışqırdı:
– İndi, yəqin ki, əjdahanın yeni gəzinti saatı

da başlayar, – Qaqa əsə-əsə dedi. – Bizi görüb
qəzəblənər. Deyər: “Kimdir orda gəzən, gəzən,
çiçəkləri əzən, əzən?”

Dəmiryol nəzarətçisi gileyləndi:
– Nə deyirsiniz? Heç nə eşitmirəm. Dərə çox

dərindir. Dayanın, gözləyin, indi gəlirəm.
Az sonra dərəyə bir kəndir sallandı. Sonra

nəzarətçinin səsi gəldi:
– Bir-bir tutun, çəkim sizi çıxardım.
Qaqa dedi:
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– Sən tut, çıx birinci.
Hamham dostunu dərədə qoymaq istəmədi:
– Yox, yox, sən birinci çıx.
– Sən çıx.
– Sən çıx.
– Özün çıx.
– Özün çıx.
– Çıx…
– Çıx…
Nəzarətçi qışqırdı:
– Tez olun. Getməliyəm. İndi qatarlar

toqquşar. – Sonra elə bil aşağıda nə baş verdiyini
anladı, – ikiniz də tutun. İkinizin birlikdə 5 kilo
çəkiniz olmaz. Qəhrəmanlar…

Hində “çobanyastığı” dəmləməsi

– Baba…
– Çəkməçi baba…
Onlar pəncərəyə balaca bir daş atdılar.

Çəkməçi hələ də işləyirdi. Sonuncu tay ayaq -
qabını mum çəkilmiş sapla tikirdi. Hər dəfə sapı
var gücü ilə çəkib sığallayır və dodaqaltı deyirdi:

– Bu uşaqlar harda qaldı axı? Gəlib çıx -
madılar.

Elə bu vaxt – tıqq, pəncərəyə nə isə dəydi.
Çəkməçi iynəni və bizi kənara qoyub qalxdı,
pəncərəyə yaxınlaşdı. Qaranlıqda iki cüt göz və
ağ çiçəklərdən başqa heç nə görünmürdü.
Amma qoca çəkməçi o saat başa düşdü:

– Gəldiniz… Nə yaxşı, – deyib rahat nəfəs
aldı, – gəlin. Pəncərədən niyə? Qapıdan gəlin.

Əvvəlcə içəri girən çiçəklər oldu. Sonra
qəhrəmanlar. Qoca çəkməçi heç nə deməmiş
onları masanın arxasına keçirtdi. O saat
görünürdü, bayaqdan onları gözləyir. Çünki bir
nimçə üst-üstə qalaqlanmış ləzzətli ətli sümük
və bir nimçə süddə bişirilmiş sarı buğda sıyığı
masanın üstündə buğlanırdı. Hələ şirin qoğallar
və ətirli qarabaşaq horrasını demirəm. Dilim-
dilim doğranıb üstünə yağ çəkilmiş çovdar
çörəyi iştah açırdı.

“Təcilidən də təcili yardımçılar” yeyib
doyandan sonra söhbətə başladılar. Bütün baş
verənləri danışdılar:

– İnanırsan, baba, necə xeyirxah əjdaha idi!
Təcilidən də təcili yardım səsini eşidən kimi
çıxıb getdi və gəlmədi.

– Görmədiniz onu?

– Yox, görmədik. Təkcə nəfəsini hiss etdik.
Bir nəfəs alıb bizi çəkdi dərəyə.

– Bir nəfəs verib sizi atdı dərədən bayıra?
Hə?! – deyib qoca çəkməçi ürəkdən güldü.

– Yox. Bizi dəmiryol nəzarətçisi çəkib
çıxartdı...

– Hə… Belə de… Sağ ol səni, əjdaha.
Baba gülməkdən özünü güclə saxlamışdı.

Axı əjdaha nə gəzirdi. Onu qoca çəkməçi
uydurmuşdu ki, görsün Qaqa ilə Hamham
qorxaqdırlar, yoxsa qoçaq...

Sonra dostlar çobanyastığı çiçəklərini
babanın yekə çaydanına tökdülər. Çəkməçi
üstünə su töküb ocağa qoydu:

– Hə, siz bir az dincəlin, çobanyastığı da
dəmlənsin. Sonra götürüb apararıq xəstələrə
içirtməyə.

Qaqa ilə Hamham küncdəki divanın üstündə
oturdular. Əvvəlcə pıçıldaşdılar, sonra
itələşdilər, sonra gülüşdülər. Sonra isə səsləri
batdı.

Qoca çəkməçi dəm almış çaydanı gətirəndə
onlar bir-birinə qısılıb divanın küncündə yuxuya
getmişdilər, çəkməçi onları oyatmadı. Çaydanı
götürüb qonşu həyətdəki toyuq hininə getdi.
Gətirdiyi dəmləməni  damcıtökənin köməyi ilə
bütün hindəkilərin boğazına tökdü. Sonra evə
gəldi. Əvvəlcə Qaqanı götürüb toyuq hininə,
sonra gəlib Hamhamı götürüb it damına apar dı…

Hinə sehrbaz gəlib

Qaqa gözlərini açanda hində artıq hamının
gözləri açıq idi. Hərə bir işlə məşğul idi. Dığdığ
nəfəs almadan danışırdı:

– Pah… Qorxdum ondan. Tülkünün biri
tülkü. Elə bilirsiniz, güclüdür?! Yox ey. Bir
dimdiyə bənddir. Bircə dəfə dimdikləsəm, qor -
xudan bir də hinə yaxın düşməz. Özüm dim -
dikləmirəm.

Saat vaxtı hesablayırdı:
– Deməli, gecə saat 12-dən səhər saat 5-ə

qədər sübh banı, yəni “xəbərdaredici ban”…
5.12-də ikinci və yaxud “təkrar sübh banı”. Saat
5.20-də sonuncu və yaxud “hədələyici sübh
banı”. Yəni durursan, dur, durmursan, özündən
küs… 

Ana qaz balalarına özünümüdafiə qaydaları
öyrədirdi:
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– Ən qorxulu düşmən, zəif hesab etdiyimiz
düşməndir. Ona görə də adicə pişiyi belə çox
güclü düşmən hesab etmək lazımdır. Ayıq-sayıq
olmaq hər bir gənc qaz üçün ən vacib
keyfiyyətdir. Təhlükəni uzaqdan görmək, onu
izləmək və ondan qorunmaq üçün … Bir sözlə,
“qazdan ayıq olun”.

Qaqa gözlərini ovuşdurdu: “Bəs öskürək
səsləri?! Niyə heç kəs öskürmür?!” Sonra
qəfildən yadına düşdü. Durub oturdu: “İşə bir
bax… Biz axı çobanyastığı çiçəyi dəm lə mişdik.
Çəkməçi babanın çaydanında. Sonra nə oldu?
Divanın bir tərəfində Hamham ilə qucaqlaşıb
oturmuşdun. Çəkməçi baba çəkmə tikirdi. Sonra
… Sonra Hamham əs nədi… Sonra… Sonra … Mən
əsnədim… Sonra …”

Bildiyi bu qədər idi. Sonrasını xatırlamırdı.
Nə olmuşdu? Necə olmuşdu? Öskürənlər niyə
birdən sağalmışdı?!

Hində isə ən müxtəlif söhbətlər gedirdi.
Toyuqlardan biri nə isə danışır, hamı onu
dinləyirdi. Nə idisə, çox maraqlı söhbət idi. Qaqa
da dinləmək istədi. Nə qədər çalışdı, söhbətə
qulaq asanları yarıb keçə bilmədi. Bir azca irəli
gedən kimi Dığdığ bir təpik vurub onu arxaya
atdı. Hər gedib-gələndə qulağına bir-iki söz
çatdı: – gördüm bir hündürboy… Saqqalı
qaranlıqda ağarırdı… Əlində bir çaydan… Hər
kəsə yaxınlaşıb… On-on beş damcı tökürdü…
Yuxudan duranda hamı sağlam…

Qaqanı Dığdığ vurub bir də dala saman
təpəsinin başına atdı. Elə saman təpəsinin
başındaca Qaqa hər şeyi anladı: “Nə… Başa
düşdüm. Bu, qoca çəkməçidir. Çaydanı götürüb,
gəlib, hərənin boğazına 10-15 damcı çoban yas -
tığı dəmləməsi töküb”.

Çıxış eləyən toyuq sonuncu fikrini söylədi:
– Bəs niyə hamı sağalıb? Deməli, hinə

sehrbaz gəlib…
Qaqa öz-özünə güldü:
– Sehrbaz yox, xeyirbaz… – Sonra əlavə etdi.

– Gedim çəkməçi babaya təşəkkür edim. 

Uçan boşqab və dostlar

– Ay, ay, Hamham, qoyma, gəldi...
– Mən də-ə-ə qorxuram…
– Uçan boooşşşqaab...

Daranq... dam-daranq. Uçan boşqab artıq
eyvanın ortasında idi. Qaqa ilə Ham ham da
hərəsi bir tərəfə yıxılıb qalmışdılar.

Uçan boşqabdan axan qırmızı maye Ham -
hamın ayağına yaxınlaşırdı. Elə bu vaxt Qaqa
gözlərini açdı.

– Ey, Hamham, dur. Tez elə, indicə huma -
noidlərin qanına bulaşacaqsan.

Hamham sıçradı. Ona yaxınlaşan qırmızı
mayeyə baxıb hürməyə başladı. 

– Hürmə. Sakit ol. Bu, humanoidlərin qa -
nıdır. Onların uçan boşqabı qəzaya uğrayıb.
Çəkməçi babanın eyvanının tən ortasına düşüb.
Yəqin, içi yaralı humanoidlərlə doludur.

Hamhamın baxışından hiss olunurdu ki, heç
nə başa düşmür. Və başa düşmədiyi üçün də
belə fikirləşir: “Bu Qaqa necə biliklidir. Hər
şeydən xəbəri var”.

– Ham... humanoid?
Qaqa dedi:
– Yəni başqa planetdə yaşayanlar.
– Yəni başqa planetdə yaşayan itlər.
– Yox, başqa planetdə yaşayan qazlar.
– Bəs o başqa planetdə itlər yaşamırlar?..
– Başqa planetdə... Bax... Ona bax, Hamham,

uçan boşqab tərpənir...
Uçan boşqab o yan-bu yana ləngər vurdu.

Bir tərəfi döşəməyə dəyib danqıldadı. Sonra o
biri tərəfi… Və yenidən gurultu ilə döşəməyə
çırpıldı. Qaqa ilə Hamham dəhşətlə bu səhnəni
izlədilər. Uçan boşqabdan axan humanoid qanı
bir qədər də süzülüb həyətə axmağa başladı.
Həyətdə əməlli-başlı cığır açıldı. 

Hamham hürə-hürə uçan boşqabın döv -
rəsinə dolandı.

Qaqa ağıllı görkəmlə dedi:
– Gör biz nə qədər qorxaq və ağılsızıq ki,

uçan boşqab qəzaya uğrayıb. Enib çək məçi
babanın eyvanına. Orada kimlərsə çətin vəziy -
yətdədir, biz isə dayanıb baxırıq. Nə olar, hu-
manoid olanda. Axı qanları axır. Bəlkə, kimi isə
xilas etmək olar?

Hamham sakitləşdi:
– Düz deyirsən. Onları xilas etməliyik.
Hamham Qaqanın sözlərini dəqiqləşdirdi:
– Doğrudur... Humanoidlərin qanı axır, biz

durub baxırıq.
– Özü də çəhrayı qanı...
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– Doğrudur... Başqa canlılardan fərqli olaraq,
çəhrayı...

– İndi nə edək?
– Çalışıb uçan boşqabı çevirməliyik...
– Çətin işdir...
– Çətin, amma xeyirxah...

Elə bu vaxt boşqab bir dəfə də qalxıb
endi. Kənarları döşəməyə dəyib dınqıldadı.

Uçan boşqabın döşəməyə dəyən kənarları
arasından bir göz qırpımında sanki kiminsə
tanış üzü göründü. Qaqa ilə Hamham onu bir də
görmək üçün əyildilər. Amma bu, bir dəfə oldu.
Cəmi bir dəfə.

Qaqa:
– Hamham, mənə elə gəldi ki, humanoidlə

çəkməçi babanın pişiyi Məstanın arasında ox -
şarlıq var. Elə bil boşqabın altında Məstanın
üzünü gördüm. 

Hamham razılaşdı:
– Mən də...
Qaqa dedi:
– Pişik sifətli humanoid. Təzə tapıntı. Bizim

tapıntımızdır. Beləsini heç kəs görməyib. Ancaq
biz görmüşük...

– Hamham və Qaqa...
– Hə... Qaqa və Hamham
– Özü də diri idi...
– Tərpənirdi...
– Əməlli-başlı...
– Lap əməlli-başlı. Amma biz onu bu saat

xilas etməsək, o bir daha tərpənməyəcək.
– Nə edək?
– Hərəmiz bir tərəfindən tutub qaldıraq.
Hamham razılaşdı. Onlar asta-asta

yaxınlaşıb uçan boşqabın kənarlarından tutdu-
lar. Əlləri boşqabdan axan çəhrayı mayeyə
bulaşdı. Qaldırmaq istədilər. Bacarmadılar.
Ayaqları sürüşürdü:

– Ay, ay, mən yıxılıram.
– Bərk dayan, Hamham. Az qalıb. İndi çevi -

rəcəyik. Bir-iki-üç. – Bunu deyib Qaqa özü
sürüşdü. Üzü üstə yerə dəydi. Uçan boşqabın
qalxmış tərəfindən kimsə güllə kimi çıxdı.
Dəhşətli səs çıxdı:

– Miyao..o..o..
Qaqa ilə Hamham bir ağızdan

qışqırdı:
– Məstan!
Məstan sürətlə qaçıb aradan

çıxdı. Qaqa ilə Hamham təəccüblə

ona baxdılar. Üz-gözü çəhrayı rəngdə olan
Məstan qaça-qaça dedi:

– Siz də qaçın, yoxsa pis olar.
Amma artıq pis olmuşdu. Qoca çəkməçi

pilləkənlərin üstündə dayanıb qəzəblə onlara
baxırdı:

– Mürəbbə ləyənini kim dağıdıb?!
Qaqa qorxa-qorxa dedi:
– Mürəbbə ləyəni deyil. Uçan boşqabdır.

Orada humanoidlər ağır yaralanıblar. Qanları
axır...

– Nə qan, nə humanoid? Mürəbbə ləyənini
aşırtmısınız. Axan da mürəbbənin şirə sidir.

Qaqa ilə Hamham bir-birinə baxdı. Onlar heç
nəyi aşırtmamışdılar. Sonra Hamham dilini
çıxardıb Qaqanın başını yaladı. Şirin idi. Sonra
ağzını marçıldadıb dedi:

– Hm... Şirindir. Çiyələk mürəbbəsi...
Qoca çəkməçi hirsli idi. Amma qarşısındakı

mənzərə çox gülməliydi. İndicə güləcək di. Ona
görə də tələsik dedi:

– Tez gedin buradan. Qəhrəmanlar… Huma -
noidləri xilas edənlərə bir bax… Gedin, gözüm
sizi görməsin.

Qaqa ilə Hamham bir göz qırpımında yox
oldular. Onların qoca çəkməçinin çəkdiyi qəh -
qəhədən xəbərləri olmadı. Onu yalnız çəkməçi
özü bildi. Bir də küncdə gözləyib titrəyə-titrəyə
gizlicə çəkməçini seyr edən Məstan... Aşırtdığı
mürəbbə ləyəninin ağrısı hələ də canında idi.
Amma qorxu artıq yox olmuşdu. Çünki qoca
çəkməçi gülürdü. Özü də elə-belə yox. Qəhqəhə
ilə. Sağ olsunlar Qaqa ilə Hamham. Onu güldürə
bildilər. Məstan xəcalət çəkirdi. Axı bir vaxtlar o,
bu ağıllı qaz balasını yemək istəmişdi. Yaxşı ki,
yeməmişdi. Çünki bu qədər ağıllı bala qazı
yemək üçün olduqca ağılsız olmaq lazım imiş.
Nə yaxşı ki, Məstan olduqca ağılsız pişik de -
yildi...
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