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USTADLIĞA DOĞRU
İsa Həbibbəyli

Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının vitse-prezidenti,
Milli Məclisin deputatı, akademik

Ustad sözü – professionallıq və
kamillik mənalarını özündə birləşdirir. İndi
ədəbiyyatımızın da, elmimizin də ustad
səviyyəsində yetkin, hazırlıqlı, dünyagörüşlü
və səriştəli qələm sahiblərinə ehtiyacı var.
Son illərdə yeni nəsil yaradıcı simaların –
yazıçı və şairlərin, cavan ədəbiyyatşünasların
ədəbiyyat və elm meydanında sürətlə
artan fəallığı hətta ən yaxın gələcəyə
də böyük ümidlə baxmağa imkan verir.
Ədəbiyyatımız və ədəbiyyatşünaslıq elmimiz
yüksək professionallığa doğru hərəkatın
içərisindədir. Düşünürəm ki, “Ustad” jurnalı
bu şərəfli və məsuliyyətli magistralın istedadlı,
iradəli və zəhmətkeş yolçularına yeni üfüqlər
açacaq, dəstək olacaqdır.
Həm də “Ustad” dərgisində ədəbiyyatın,
sənətin və mədəniyyətin bir yerdə, vahid
sistemdə təqdim olunmasının nəzərdə
tutulması yeni və əlamətdar hadisədir.

A

zərbaycan ədəbi mətbuatının
zəngin ənənələri və hazırkı fəal
mövqeyi fonunda yeni mətbu
nəşr yaratmaq şərəfli olduğu qədər də
məsuliyyətli işdir. Çünki meydana çıxacaq
yeni nəşrdə mövcud ənənəni qorumaqla
yanaşı, həm də novator, müasir olmaq
vəzifələrini formaca da, məzmunca da
yerinə yetirmək lazımdır. Bu isə kifayət
qədər yüksək dünyagörüş, bədii zövq
və mükəmməl naşirlik bacarığı tələb
edir. “Ustad” jurnalının təsisçilərinin və
naşirlərinin ədəbi-elmi mühitdə yeni nəsli
məsuliyyətlə təmsil etmələri, müşahidə
etdiyim intellektual səviyyələri bu nəşrin
özünəlayiq yer tuta biləcəyinə inam
yaradır.
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Ədəbi zövq və dünyagörüşlə kulturoloji
baxışların üzvi sintezi və vəhdəti mahiyyət
etibarilə forma və məzmun baxımından
yeni keyfiyyətdə ədəbiyyatın və sənətin
formalaşmasına, daha çox isə hər iki qanadı
özündə birləşdirən müasir yaradıcı insanın
meydana çıxmasına təkan verə bilər. Bütün
bunlar isə yeni nəsil azərbaycançı ziyalılığın
inkişafı üçün zəruridir.
Bu şərəfli və məsuliyyətli yollarda
“Ustad”a və ustadçılara uğurlar arzulayıram.
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baş redaktordan
Şəmil Sadiq
Fil.ü.f.d.

Bacarıqlı şagird
mütləq bir gün

Ustad
olacaq

Ə

dəbiyyat və mədəniyyətimizin
qarmaqarışıq bir durumunda
dərgi çıxarmaq arzumuz
axır ki, gerçəkliklə görüşdü. Əgər bu
görüşdən zövq alan mədəniyyət olarsa,
gerçəkliyin övladları arzuların övladları
kimi daha böyük, daha yaraşıqlı, daha
kamil olarlar.
Həsən bəy Zərdabi ilə bir daha
işıqlanan mətbuatımızın oğul-uşaqları: Cəlil
Məmmədquluzadə, Əli bəy Hüseynzadə
XX əsrin əvvəllərində elə bir toy-düyün
qurmuşdu ki, dünya durduqca onun sədaları
qulaqlarımızda cingildəyəcək. Cingildədikcə
də ürəyimiz riqqətə gələcək, sevinc göz
yaşlarından feyziyab olacağıq.

Dərgimizin adını “Ustad”
qoyduq. Ünlərə inananları
əmin edə bilərəm ki, adı biz
qoymadıq, Ustad İsa Muğanna
demiş, sanki “Göydən özləri
dedi”.
Ustad sözünün izahlı lüğətdə verilmiş
mənası elm və ya sənət sahəsində geniş,
dərin biliyi və qabiliyyəti olan şəxsdir.
Əlbəttə, bu ad çox böyükdür, çox ağırdır,
çox zəngindir. Hətta o dərəcədə ki,
müridlər kimi əllərimiz dizimizin üstündə
saatlarla qarşısında oturub nəfəsimizi
dərmədən dinləmək, razılığımızı ancaq
baxışlarımızla bildirmək boynumuzun
borcudur. Əgər dərginin də adqoyma
mərasimi, taleyi insanlardakı kimi olsaydı,
yəqin ki “Şagird” qoyacaqdıq. Böyüdükcə,
özümüzü göstərdikcə, sevgiləri qazandıqca,
bacarıqlarımızı sübut etdikcə oxucu özü bizə
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“Ustad” adı versin deyə. Amma “adı da elə
Ustadlar qoyar”, – deyib ortaq bir qənaətlə
“Ustad”la razılaşdıq.
Ustadlardan biri olan Əziz Nesin öz
soyadı ilə bağlı deyirdi ki, 1934-cü ildə
soyad qanunu çıxanda insanların xarakteri
açılmağa başladı: “Dünyanın ən xəsisləri
özlərinə “Əliaçıq”, ən qorxaqları “Ürəkli”,
ən tənbəlləri “Çalışqan” soyadını götürdülər.
Hər yağmalamada həmişə sona qaldığım
üçün soyad yağmasında da sona qaldım.
Özümə uyğun soyad tapa bilmədiyim üçün
“Nəsin” (Nesin) soyadını seçdim. Seçdim ki,
“Nəsin” deyə çağırıldıqca nə olduğumu hər
addımda düşünüb özümə gəlim”.
Əziz Nesinin bu təvazökarlıq priyomu çox
maraqlıdır. Bu anlamda hər dəfə “Ustad”
adı çəkildikcə qulaqlarımızda ustadlarımızın
pıçıltısı səslənəcək, bu ada layiq olmamız
üçün bizə yol göstərəcək, ruhlandıracaq
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baş redaktordan
Nizami Cəfərov

və əminəm ki, biz də bu adın haqqını
verəcəyik.
“Ustad” gəlməmişdən əvvəl qarşımıza
bir sıra şərtlər qoydu:
Sağçı və solçuların birliyini və barışığını
təmin edib onları səhifələrimizdə qonaq
etmək;
Milli başları namilli başlardan
fərqləndirərək gözləri, şüurları sadəcə milli
başlara yönləndirmək;
Yolunu yanlış gedənlərə yol göstərmək;
Gəncliyi ağsaqqalların səhvindən nəticə
çıxarmağa, düzündən yararlanmağa
yönləndirmək;
Sabahları dünənin cahil, mövhumatçı
qoynundan alıb, bu günün həqiqətləri ilə
tanış etmək;
Ədəbi həqiqətlə əbədi həqiqəti
təcəssüm etdirmək;
Bacarıqlı şagirdləri Ustad etmək…
Ustad ulu və amiranə səslə bir də
onu dedi ki, əgər bunlara əməl etməyi
bacaracaqsınızsa, adımı tutub işə başlayın,
yox bacarmayacaqsınızsa, gedin özünüzə
başqa ustad tapın.
Ustad Ustaddır, onun bütün fikirləri
birmənalı qəbul edilməli, şərtləri yerinə
yetirilməlidir. Biz də and içdik ki,
Ustadımızın yolundan zərrə qədər də
olsun yayınmayıb, Bilgə Kağandan,
Dədəm Qorquddan, Şeyx Nizamidən,
Nəimidən, Nəsimidən, Xətayidən,
Axundzadədən, Zərdabidən, Mirzə
Cəlildən, Hüseyn Caviddən, Üzeyir
Hacıbəyovdan, Şəhriyardan, Muğannadan
bu günə ötürülən ışığı özümüzlə gələcəyə
daşıyacağıq. Hədəfimiz budur!
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Ədəbiyyatın

müstəqilliyindən
müstəqilliyin
ədəbiyyatına

Ə

dəbiyyat cəmiyyət tarixinin
bütün dövrlərində,
mərhələlərində ictimai
(və milli!) şüurun ən müstəqil forması
olmuşdur. Və bu müstəqillik, hər şeydən
əvvəl, ondan irəli gəlir ki, ədəbiyyat
ictimai şüurun ən kütləvi təzahürlərindən
daha kütləvi (və milli)dir. Kütləvi (və
milli) təfəkkür isə öz təbii inersiyası ilə,
qarşısına nə qədər mürəkkəb maneələr
çıxsa da, həmişə müstəqilliyə can atır (və
heç vaxt bu mübarizədən imtina etmir).
Deyə bilərlər ki, ədəbiyyatla müqayisədə,
məsələn, musiqi daha kütləvi (hətta daha
milli)dir… Ancaq deyə bilməzlər ki, musiqi,
yaxud incəsənətin hər hansı digər sahəsi
ədəbiyyat qədər ideolojidir və ədəbiyyat
qədər milli (ictimai) şüura, onun müstəqillik
uğrunda mübarizəsinə təsir (və xidmət) edə
bilər.
Ədəbiyyat, o cümlədən də Azərbaycan
ədəbiyyatı bütün mövcud tarixi boyu
müstəqilliyi, əsasən, biri digərilə sıx əlaqədə
olan iki səviyyədə müdafiə (və təbliğ)
etmişdir:
1) insanın müstəqilliyi;
2) etnosun (xalqın) müstəqilliyi.
Bunların hansı birinin digərindən mühüm
olduğu üzərində, ümumiyyətlə, mübahisə
etmək mümkündür. Ancaq belə bir məqam,
fikrimizcə, mübahisəsizdir ki, milli ictimai
şüur formalaşana qədər ədəbiyyat daha çox
insanı (onun müstəqilliyini!), formalaşdıqdan
sonra isə etnosu, xalqı, milləti (onun
müstəqilliyini!) tərənnüm edir.
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Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə
nəzər salsaq görərik ki, Nizamidə,
Nəsimidə, Füzulidə, Vaqifdə əsas
qəhrəman İnsan; Mirzə Fətəlidə,
Sabirdə, Mirzə Cəlildə, Hadidə,
Caviddə, Səməd Vurğunda,
Mirzə İbrahimovda, Süleyman
Rüstəmdə, Rəsul Rzada, Şəhriyarda
Millətdir. Ancaq unutmaq olmaz ki,
İnsan azadlığının tərənnümündə
Millət müstəqilliyi ideyası, Millət
müstəqilliyinin tərənnümündə isə
İnsan azadlığı ideyası özünəməxsus
şəkildə təzahür edir.
Keçən əsrin ortalarından başlayaraq
Azərbaycan ədəbiyyatının həm Şimalda,
həm də Cənubda əsas ideya-mövzusu məhz
Millət olmuşdur ki, bu özünü ən azı aşağıdakı
funksional texnologiyalarda göstərir:
1) xalqın tarixinə sonsuz maraq;
2) xalqın bu gününün (qazanılmış azçox uğurlarının, qələbələrinin!) tərənnüm
edilməsi;
3) Şimal-Cənub mövzusuna ardıcıl
müraciət;
4) millilikdə beynəlmiləlçilik, yaxud
beynəlmiləlçilikdə millilik;
5) müstəqil olmayan (müstəmləkə)
xalqların taleyindən bəhs etməklə öz
millətinin müstəqillik heysiyyətinin dolayısı ilə
müdafiəsi;
6) üstüörtülü və ya açıq şəkildə rus-sovet
müstəmləkəçiliyinə qarşı çıxılması (bunun
bir mühüm təzahürü də ondan ibarət idi ki,
görkəmli Azərbaycan yazıçılarının, ədəbi
şəxsiyyətlərinin, demək olar ki, hamısı
müəyyən qədər “qapalı məclislər”də, yaxud
öz aralarında millətçi idilər və bu “ovqat”
müxtəlif yollarla xalq arasında yayılırdı);
7) Azərbaycan dilinə dünya, hətta
maraqlıdır ki, eyni zamanda rus
ədəbiyyatının daha çox o əsərləri tərcümə
edilməyə başlamışdı ki, xeyli dərəcədə
müstəqillik (faktik olaraq, antisovet və ya
antikommunist) əhvali-ruhiyyəsi daşıyırdı;
8) şifahi xalq ədəbiyyatına marağın
artması yazılı ədəbiyyata kifayət qədər milli
(özgür!) mövzular, ideyalar gətirirdi;
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9) 20-ci, 30-cu illərdə repressiyaya məruz
qalmış yazıçılara, ümumən milli ədəbiictimai fikrə müəyyən bəraət verilməsi sovet
ideologiyasına (onun ədəbiyyat siyasətinə)
yeni mərhələdə yalnız hörmət gətirmədi,
həm də şübhə (və inamsızlıq!) yaradırdı;
10) ədəbiyyata yeni nəsil gəlirdi və bu
yeni nəsil özü ilə yeni İnsan obrazı gətirirdi
(həmin yeni İnsan isə təhtəlşüur olaraq
öz milli mənşəyini axtarır, milli ideallarını
müəyyənləşdirirdi);
11) Azərbaycanın dövlət rəhbərliyi
səviyyəsində (xüsusilə Heydər Əliyevin
hakimiyyətə gəlməsindən sonra) ictimaisiyasi həyatda ədəbiyyatın (ümumən milli
şüurun!) mövqeyi nəinki ardıcıl müdafiə
olunur, hətta onun bu istiqamətdə inkişafı
qarşısında mümkün qədər geniş üfüqlər
açılırdı;
12) Azərbaycan yazıçısı, demək olar ki,
yalnız ana dilində (mənsub olduğu xalqın
dilində!) yazırdı və s.
Azərbaycan ədəbiyyatının canında,
ruhunda olan milli müstəqillik (və bütövlük)
hissini (hətta demək olar ki, ehtirasını!) 60-cı,
70-ci və 80-ci illərdə get- gedə püxtələşən,
mükəmməlləşən bir istedadla (eləcə də milli
təəssübkeşliklə, məsuliyyətlə) daha miqyaslı
şəkildə kimlər ifadə edirdilər?..
Şeirdə Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri,
Hüseyn Arif, Nəriman Həsənzadə, Məmməd
Araz, Cabir Novruz, Xəlil Rza (Ulutürk),
Qabil, Fikrət Qoca, Əli Kərim, Vaqif
Səmədoğlu, Sabir Rüstəmxanlı, Zəlimxan
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Yaqub, Ramiz Rövşən, Vaqif Cəbrayılzadə…
Nəsrdə İsmayıl Şıxlı, İsa Hüseynov, Anar,
Elçin, Yusif Səmədoğlu…
Ədəbi-nəzəri təfəkkürdə də milliləşmənin
gücləndiyi özünü göstərirdi… Bəkir
Nəbiyev, Yaşar Qarayev, Akif Hüseynov,
Asif Əfəndiyev, Tofiq Hacıyev, Aydın
Məmmədov, Kamil Vəliyev, Kamal Abdulla,
İsa Həbibbəyli…
80-ci illərin sonlarına doğru Azərbaycan
ədəbiyyatı (və ədəbi-ictimai fikri) milli
müstəqilliyə tam hazır idi. Və bu ruhimənəvi hazırlıq həm Azərbaycan Yazıçılar
İttifaqının (Birliyinin), həm də onun əsas
ədəbi orqanlarının – “Azərbaycan”, “Ulduz”
və “Ədəbiyyat qəzeti”nin siyasi-ideoloji
ovqatında açıq- aydın görünürdü.
Bir mühüm məqamı da unutmaq olmaz
ki, milli müstəqillik (və dövlət müstəqilliyi)
uğrunda mübarizənin ən qaynar, ən gərgin
illərində – 80-ci illərin sonu 90-cı illərin
əvvəllərində Azərbaycan yazıçıları hərəkatın
(və müstəqil dövlət quruculuğunun!) ön
cəbhələrində idilər… İsmayıl Şıxlı, Bəxtiyar
Vahabzadə, Xəlil Rza Ulutürk, Nəriman
Həsənzadə, Anar, Elçin, Yusif Səmədoğlu,
Vaqif Səmədoğlu, Sabir Rüstəmxanlı,
Zəlimxan Yaqub…
Və Azərbaycan yazıçısı (ədəbiyyatı!)
müstəqillik dövrünə inamla, cəsarətlə qədəm
qoydu. Həmin inamın (və cəsarətin) aforistik
ifadəsi olaraq Nəriman Həsənzadə demişdi:
Qol çək Müstəqillik Aktına, şair!..
Azərbaycan xalqının milli müstəqilliyinin
(və dövlət müstəqilliyinin) qazanılmasında
Azərbaycan yazıçısının (və ədəbiyyatının)
tarixi roluna müstəqilliyin bayraqdarı (və
qarantı), ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycan yazıçılarının X qurultayında
yüksək qiymət verdi. O dedi ki, Azərbaycan
yazıçısı Azərbaycan cəmiyyətində ən qədim
zamanlardan həmişə böyük nüfuz sahibi
olmuşdur. Və bu gün də belədir…
Azərbaycan artıq iyirmi beş ildir ki,
müstəqildir. Və bu müstəqilliyin əbədiliyinə
heç kim (nə dost, nə də düşmən!) şübhə
etmir.
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Sevindirici (və qürurverici) haldır ki,
milli azadlıq (müstəqillik) uğrunda illərlə
mübarizə aparmış ədəbiyyatın bir sıra
görkəmli nümayəndələri həmin azadlığı
(və müstəqilliyi) gördülər, bir sırası isə
bu gün də müstəqil dövlətin Vətəndaşı
olaraq Azərbaycan (və ümumən dünya)
ədəbiyyatının dəyərli əsərlərini yaradırlar…
Nəriman Həsənzadə, Fikrət Qoca,
Anar, Elçin, Mövlud Süleymanlı, Sabir
Rüstəmxanlı, Zəlimxan Yaqub, Kamal
Abdulla…
Və Azərbaycan ədəbiyyatının çoxəsrlik
zəngin tarixinin ayrıca bir mərhələsi,
hətta dövrü barədə artıq böyük inamla,
elmi əsaslarla danışmaq olar ki, bu da
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin müstəqillik
dövrü”dür.
Fikrimizcə, müstəqillik dövrü Azərbaycan
ədəbiyyatının üç mühüm ideya-estetik
məramı və ya missiyası mövcuddur:
1) milli müstəqillik (və bütövlük,
mütəşəkkillik!..) ideallarının daha geniş
miqyasda, daha güclü yaradıcılıq enerjisilə
təzahürü;
2) Azərbaycan İnsanının get-gedə
yüksəlməkdə, zənginləşməkdə olan ruhimənəvi aləminin təsviri, təhlili və təqdimi;
3) qloballaşan dünyada baş verən
hadisələrin, ictimai, siyasi, mənəvi
proseslərin mahiyyətinə vararaq dünya
ədəbiyyatının üzvi tərkib hissəsi olmaq
məsuliyyəti.
Azərbaycan yazıçısı, artıq iyirmi beş il
olur ki, mənsub olduğu xalqın müstəqilliyinin
mənəvi tarixini yazır…
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DÖVLƏT HİMNİMİZİN
SÖZ VƏ MƏTNİNİN MÜƏLLİFİ

KİMDİR?

D

övlət müstəqilliyimizin
bərpasından sonra
Azərbaycanın yeni dövlət
rəmzlərinin qəbul edilməsi istiqamətində
də intensiv və məqsədyönlü işlər görüldü.
Bayraq, gerb, himn, milli valyuta, pul
vahidi müəyyənləşdirilib qəbul edildi.
Bu atributlardan 27 may 1992-ci ildə
qəbul edilən Dövlət Himnimizin musiqi
müəllifı dahi Üzeyir bəy Hacıbəylidir.
Himnin sözlərinin müəllifi kimi isə
səhvən tanınmış şair Əhməd Cavad
göstərilmişdir. Duyğularımızın milli
müstəqillikdən doğan fərəh, qürur və
coşqunluq dolu ab-havasında görülən
bu taleyüklü işlər alqışlanmaqla yanaşı,
onda bəzən hissin məntiqi, ağıl, düşüncə
ilə hərəkəti üstələdiyi, populizmə uyma
halları da müşahidə edilirdi. Təsadüfı
deyil ki, həmin işlərin bəzisi, məsələn,
pul nişanları üzərində sonralar uğurlu
təkmilləşmə aparıldı, milli qızıl, gümüş
sikkələr zərb edildi və s.
Dövlət himnimizin sözlərinin elə
ilk baxışdaca Ə.Cavad poeziyasının
ümumi ruhuna uyğun olmadığı duyulsa
da, qeyd etdiyimiz milli coşqunluq, o
cümlədən Milli Məclisin qəbul etdiyi
qərarın artıq qüvvəyə minməsi hər kəsi,
hətta elmi ictimaiyyəti də hələlik mövcud
reallıqla hesablaşmağa, bu haqda heç
düşünməməyə yönəltdi. Lakin 1999-cu
ilin fevralında “Respublika” qəzetində
həmin şeir mətninin 1919-cu ildə
Bakıda nəşr edilən “Milli nəğmələr”
adlı şeirlər məcmuəsində “Vətən
marşı” başlığı və “Camo bəy” imzası
ilə çap edilməsi haqda yazı çıxandan
sonra Dövlət Himnimizin sözlərinin
müəllifliyi ətrafında müzakirələr başlandı,
fikirlər haçalandı. Bir çoxu bu fikrə
düşdü ki, imzaya əsasən şeiri Camo
Cəbrayılbəyliyə aid etmək olar. Məsələni
USTAD dərgisi \ Fevral 2016

belə görən C.Cəbrayılbəylinin övladları
Səyyarə xanımla Dilbər xanım müvafıq
quruma müraciət edərək atalarının
müəlliflik hüququnun bərpasını xahiş
etdilər. Həmin ərizəyə əsasən Nazirlər
Kabineti Elmlər Akademiyasının Nizami
adına Ədəbiyyat İnstitutuna məktubla
müraciət edərək, bu məsələyə aydınlıq
gətirilməsini xahiş etmişdi.
Bütün bunları mənə 31 yanvar 2000ci ildə institutun o zamankı direktoru,
mərhum professor, AMEA-nın müxbir
üzvü Yaşar Qarayev söylədi. Bildirdi ki,
institutun bugünkü (31 yanvar 2000-ci
il) Elmi Şurasında həmin məsələyə də
baxılacaq. Ona görə C.Cəbrayılbəylinin
qızlarını da Elmi Şuraya dəvət etmişik.
Yaxşı olar ki, həmin müzakirədə sən də
iştirak və çıxış edəsən.
Dedim, axı, o şeir C.Cəbrayılbəylinin
deyil. Dedi, bəs, kimindir? Cavab verdim
ki, bunu müzakirədə deyərəm. Məsələni
belə görən Yaşar müəllim məsləhət gördü
ki, onda mən axırda çıxış edim.
Razılaşdıq.
Müzakirədə çıxış edənlərin əksəriyyəti
bir qədər məsələnin mahiyyətinə
bələd olmamaqdan, bir qədər də
C.Cəbaryılbəylinin qızlarının üzünə iddia
etdilər ki, Dövlət Himnimizin sözlərinin
müəllifı Cəmo Cəbrayılbəylidir. Ona görə
ədalət bərpa edilməli, mətnin müəllifı
kimi Əhməd Cavad yox, C.Cəbrayılbəyli
göstərilməlidir. Müzakirələrdə bir qədər
fərqli fikirlər söyləyənlər də oldu.
7
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Elmi Şuranın sədri professor Yaşar
Qarayev hər dəfə “daha kim çıxış etmək
istəyir?” müraciətindən sonra ani sükut
görən kimi mənə baxırdı. Mən söz alıb
ayağa qalxanda kimsə növbəti çıxış üçün
əl qaldıran kimi növbəmi ona verirdim.
Nəhayət, üçüncü cəhddə məsələyə
münasibətimi bildirərkən dəlillərlə
əsaslandırdım ki, müzakirə edilən şeir
mətni C.Cəbrayılbəyliyə də aid deyil.
Onun müəllifı Cəmo bəy Hacınskidir.
Fikirlərimi əsaslandırmaq üçün
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının
10-cu cildinin 156-cı səhifəsində Cəmo
bəy Hacınski haqqında gedən məqalədəki
faktlara da istinad etdim. Bu zaman
direktorun kabinetindəki kitab şkafından
ASE-nin həmin cildini götürüb açdım
və söylədiklərimin əyaniliyini nümayiş
etdirdim.
Yaranan ani çaşqınlıqdan sonra Elmi
Şura məsələni daha dərindən araşdırıb
yekdil rəyə gəlmək məqsədilə akademık
Bəkir Nəbiyev (sədr), AMEA-nın müxbir
üzvü Yaşar Qarayev, bu sətirlərin müəllifı
və digər mütəxəssislərdən ibarət mötəbər
bir tərkibdə komissiya yaradılması haqda
qərar qəbul etdi. C.Cəbrayılbəylinin
qızlarına da təklif olundu ki, əgər
atalarının arxivində həmin şeirin
ona məxsusluğunu təsdiqləyən hər
hansı əlyazma və ya digər sənəd,
material tapsalar, komissiyaya, institut
rəhbərliyinə təqdim etsinlər.
Səyyarə xanımla Dilbər xanım
bu məqsədlə xeyli axtarış aparsalar
da, bizə məlum olduğuna görə, heç
nə əldə edə bilmədilər. Mənə isə öz
mövqeyindən müəyyən maraqlar
müqabilində geri çəkilmək və ya həmin
şeirin C.Cəbrayılbəylinin olması barədə
mətbuatda çıxış etmək təklif edildi.
Təbii ki, razılaşa bilməzdim və
razılaşmadım da...
Bu Elmi Şuradan sonra Dövlət
Himnimizin sözlərinin müəllifinin kimliyi
ətrafında mətbuatda və geniş ictimai
dairələrdə, hətta Milli Məclisdə qızğın
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müzakirələr getməyə başladı. Ədəbiyyat
İnstitutunun yaratdığı komissiya isə biriki dəfə o vaxt AMEA-nın ədəbiyyat, dil,
incəsənət bölməsinin akademik katibi
işləyən Bəkir Nəbiyevin kabinetində
yığışıb müzakirə apardı, fikir mübadiləsi
etdi...
Mətbuat və ictimai dairələrdə,
həmçinin Milli Məclisdə gedən
müzakirələr zamanı himnin şeir mətninin,
guya, ideya-bədii cəhətdən zəifliyi və
onun dəyişdirilməsi barədə də fıkirlər
səsləndi. Bu zaman dahi Üzeyir bəyin öz
musiqisi üçün məhz həmin mətni seçməsi
faktı nəzərə belə alınmadı. Halbuki
musıqi əsəri yazılarkən (bəstələnərkən)
şeir mətnindən iki cür istifadə edilir;
ya hazır mətnə musiqi bəstələnir və bu
zaman həmin mətndə musiqiyə uyğun
müəyyən dəyişiklik də edilir, ya da
not hazır olandan sonra o, hər hansı
müəllifə verilir ki, musiqi notuna uyğun
mətn yazsın. Qeyd edək ki, ikinci üsul
söz mətninin müəllifini bir çox çətinlik
qarşısında qoyaraq, onu məzmundan çox
hazır qəliblərə, “balvankalara” uyğun
sözlər axtarışına məcbur edir.

ƏHMƏD
CAVAD
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ÜZEYİR

HACIBƏYLİ
Üzeyir bəy 1917-ci ilin dekabrında
Y.V.Çəmənzəminlinin bir mətbu
çağırışına cavab olaraq “Açıq söz”
qəzetində (22 dekabr 1917-ci il) “Millı
marş” başlıqlı məqaləsində bildirirdi ki,
son günlər o, milli nəğmə yaratmaq
üzərində işləməkdədir və hələlik bir
milli qəsidə yazmışdır. Üzeyir bəy himn,
marş və digər istilahlarla yanaşı, həmin
bəstəsinin hansı üsulla yazıldığı barədə
də məsələyə aydınlıq gətirərək yazırdı:
“...Milli bir qəsidə (himnə qəsidə desək,
şərqi sözündən daha düzgün olar)
yazmaq haqqında mən bir müddətdir ki,
çalışıram. Hələlik bir milli marş yazmışam
ki, sözlərini burada dərc etməyi lazım
bilmədim. Ancaq bu sözlərin vəzn
cəhətdən düzgün olmadığının səbəbini
qabaqca söyləməliyəm”.
Bundan sonra Üzeyir bəy sözünə
davam edərək öz bəstəsində istifadə
etdiyi yeni üsul haqda belə izahat verir:
“Qədim Yevropada və bu gün bizlərdə
musiqinin vəzni şeirin vəzninə tabe olur.
Halbuki bu gün Yevropada musiqiyə
xüsusi bir vəzn verilib, şeiri ona tabe
edirlər. Bunun izaha ehtiyacı vardır
ki, ancaq indi məqamı deyildir. Onu
demək istəyirəm ki, həmin sözlərin vəzni
musiqisinə tabedir”.
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Göründüyü kimi, Üzeyir bəy Hacıbəyli
Azərbaycan bəstəkarlığına gətirdiyi bu
yeniliyin əksəriyyət tərəfindən ilk vaxtlar
başa düşülməyəcəyini və bu üzdən
şeirin mətnində nəzərə çarpa biləcək
məhdudluqla bağlı qüsurları qəbul edə
bilməyəcəyini qabaqcadan duyaraq ona
aydınlıq gətirməyi lazım bilmişdir. Həmin
yeniliyin mahiyyəti və Üzeyir bəyin
izahatı bu gün çoxlarına bəlli olmadığı
üçün onlar Dövlət Himnimizin sözlərində
şeiriyyətcə və ya nəsə qüsur “tapıb”
ona kölgə salmağa çalışır, bununla da
öz naşılıqlarını və məlumatsızlıqlarını
nümayiş etdirmiş olurlar.
Qeyd edək ki, Ü.Hacıbəyli həmin
“Milli marş” məqaləsində yenicə
bəstələdiyi və ilk ifası 1917-ci il dekabrın
23-də “Şənbə günü Tağıyevin teatrında
“O olmasın, bu olsun” oyunundan
qabaq orkestr ilə çalınıb ümum artistlər
tərəfindən oxunması” nəzərdə tutulan
marşın bütöv mətnini də dərc etdirmişdir.
Rəfiq Zəka Xəndanın “Ulduz” jurnalının
1989-cu il tarixli 7-ci sayında (səh.
90-92) haqqında danışdığı marşlardan
birincisi həmin bu şeirdir. R.Z.Xəndanın
“Türk marşları” kitabından əldə etdiyi,
ancaq altı misradan ibarət həmin parça
bütöv şeirin birinci bəndinin ilk iki
misrası ilə sonuncu-beşinci bəndindən
ibarətdir. “Türk marşlar”ında Üzeyir
bəyin yer alan ikinci marşı isə hazırkı
Dövlət Himnimizin mətnidir. Buradan
bir daha aydın olur ki, Üzeyir bəy
Hacıbəyli hər iki marşı “Milli marş”
məqaləsində göstərdiyi kimi yeni Avropa
üslubunda bəstələmişdir. Odur ki, Dövlət
Himnimizin sözlərinin mətnində qüsur
axtarışına birdəfəlik son qoyulmalıdır.
O ki qaldı “Cəmo bəy” imzasının
kimə məxsus olmasına, Yaşar müəllim
bu məsələyə elmi aydınlıq gətirilməsi ilə
daim maraqlanır, axtarışa yeni qüvvələr
də cəlb etməyə çalışırdı. Bu məqsədlə o,
“525-ci qəzet”də işləyən aspirantını –
Rövşən Əhədoğlunu da işə cəlb etmişdi.
Rövşən problemlə bağlı öz jurnalist
araşdırmalarında xeyli əhəmiyyətli iş
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gördü, bir neçə adamdan müsahibə aldı.
Məndən müsahibə alarkən (bu
müsahibə qəzetin 18.03.2001-ci il tarixli
sayında dərc edilib.) Rövşənə məsləhət
gördüm ki, öyrənsin, görsün Himn qəbul
edilərkən Milli Məclisin mədəniyyət
məsələləri üzrə daimi komissiyasının
sədri kim olubsa, ondan da müsahibə
götürsün. O zaman qərar layihəsi
müzakirəyə təqdim edilərkən bildirilmişdi
ki, əlimizdə şeirin mətninin müəllifinin
Əhməd Cavad olduğunu təsdiq edən
sənədlər var. Ona görə həmin şəxsdən
xahiş etsin ki, o vaxt dediyi sənədlər
barədə informasiya versin. Çox güman
ki, qarşı tərəf bu sualın cavabından
qaçmağa çalışacaq. Ancaq sən
məqsədinə çatmamış onun yaxasından əl
çəkmə.
Rövşən Əhədoğlunun “525-ci
qəzet”də (24.03.2001) dərc etdirdiyi
“Himnin müəllifı məsələsi “ağsaqqalarla
söhbət”ə əsaslanırmış” başlıqlı növbəti
müsahibədən məlum oldu ki, o vaxt bu
layihənin hazırlanmasına keçmiş deputat,
professor Firidun Cəlilov rəhbərlik
edirmiş.
Gözlənildiyi kimi, F.Cəlilov şeirin
Ə.Cavada aid olmasını təsdiqləyən
sənədin olub-olmaması haqda verilən
suala cavabdan bir neçə dəfə yayınmağa
çalışsa da, nəhayət, etiraf etməyə məcbur
olub ki, guya, belə bir mühüm məsələ
barədə qərar layihəsi hazırlayıb geniş
ictimaiyyətə “əlimizdə bunu təsdiq edən
sənəd var” deyə gözə kül üfürəndə elə bir
elmi mənbəyə ehtiyac da olmayıb. Çünki
heç birimizdə himnin müəllifi ilə bağlı
şübhə yox idi”..
Himnin sözlərinin müəllifı kimi
Əhməd Cavadın adının getməsində
şairin oğlu, həmin dövrdə milli məclisin
üzvü olan Yılmaz Axundzadənin xüsusi
canfəşanlıq göstərdiyi də F.Cəlilovun
söhbətindən bir daha aydın olur. O da
maraqlıdır ki, müsahibə ərzində qarşı
tərəfdən kifayət qədər sıxışdırılan və bir
qədər də ittiham ruhlu polemikadan öz

10

CƏMO

BƏY HACINSKİ
günahının miqyasını kifayət qədər geniş
görə bilən F.Cəlilovun əsəbləri sonadək
davam gətirmədiyindən akademiyanın bu
məsələni müzakirəyə çıxaran alimlərini
ittiham edir...
Bu məsələdə tamamilə tərk-silah
olunduğunu görənlərin əksəriyyəti qarşı
tərəfi Ə.Cavadın repressiya qurbanı
olduğu faktı ilə onun ruhunu narahat
etməkdə günahlandırıb, bu cür söhbətləri
bir daha dilinə gətirməməyə çağırırdı.
Əvvəla, müəlliflik, atribusiya
məsələlərinin həllində bu cür cəhdlər
yolverilməzdir, nadanlıqdır. İkincisi
də, repressiyaya qalsa, Cəmo bəy
Hacınski AXC-ni quranlardan, İstiqlal
Bəyannaməsinə imza atanlardan,
həmçinin, Cümhuriyyətin parlament və
hökumət üzvlərindən biri olmaqla, sovet
dövründə iki dəfə repressiyaya məruz
qalıb; o, 1922-ci ildə həbsə alınaraq üç
il Bakıda, üç il də Sololovki zindanında
dustaq həyatı keçirməli olub. 1938-ci
ildə isə Vyatkaya konslagerinə sürgün
edilərək ömrünü 1942-ci ildə katorqada
başa vurub. Yəni Cəmo bəy Hasınski də
repressiya qurbanıdır.
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Şeirin məhz Cəmo bəy Hacınskinin
olmasına gəldikdə bu barədə əvvəlki
məqalə və çıxışlarımızda söylədiyimiz
fakt və mülahizələrə əlavə edərək
bildiririk ki, parlamentin Cümhuriyyət
dövrü stenoqramlarında deputatların
çıxışları verilərkən hər kəsin inisialı, yəni
məsələn, M.Ə.Rəsulzadə, F.X.Xoyski,
N.Usubbəyli, H.Ağayev və s. kimi qeyd
edilmişdir. Ancaq Cəmo bəy Hacınskinin
adı bir qayda olaraq “Cəmo bəy”
şəklində göstərilmişdir. Bu fakt həmin
dövrdə “Cəmo bəy” kimi məhz Cəmo
bəy Hacınskinin tanındığını və qəbul
edildiyini göstərir. Ona görə də 1919cu ildə “Milli nəğmələr” kitabında onun
şeiri – bu gün Dövlət Himnimizin sözləri
olan əsəri elə “Cəmo bəy” imzası ilə çap
edilmişdir.
Əgər bu şeir və imza Cəmo bəy
Hacinskiyə aid olmasaydı, o, hökmən
məsələyə aydınlıq gətirmək üçün
mətbuatda çıxış edərdi.
Həmçinin şeirin Əhməd Cavada
məxsusluğu barədə ya Ə.Cavadın özü,
ya da bir başqası etiraz səsini ucaldardı.
Çünki bu ənənə o vaxt yazılmamış bir
qanun şəklini almışdı. Bu cür hər hansı
fakta isə o dövrün mənbələrində heç kəs
təsadüf etməyib.
Bundan başqa, əgər həmin şeir
Ə.Cavadın olsaydı, şair sağlığında
çap etdirdiyi kitablarından birinə onu
daxil edərdi. Əhməd Cavad bu addımı
atmayıb. Çünki həmin şeiri – “Vətən
marşı”nı özünün yazmadığını çox gözəl
bilirdi.
C.Cəbrayılbəyliyə gəlincə, o nə
belə şeirlər yazıb, nə də “Cəmo bəy”
imzasından istifadə edib. O, 1960-cı
illərin əvvəllərində yazdığı və 1966cı ildə çapdan çıxan “Xatirələr”ində
Ü.Hacıbəyovla hardasa ünsiyyətdə olması
barədə fakt axtararkən elə bir əsas tapıb
gətirə bilmir. Yalnız bir dəfə tamamilə
başqa səbəblə onlara getdiyini, onda da
Üzeyir bəyin evdə olmadığını söyləyir.
Əgər C.Cəbraylbəyli Üzeyir bəylə
hər hansı ünsiyyətdə olmuş olsaydı, bu
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faktı hökmən nəzərə çatdırar, Üzeyir
bəyin onun şeirlərinin birinə musiqi
bəstələməsi faktının üstündən isə nəinki
C.Cəbrayılbəyli, heç bir kəs sükutla ötüb
keçməzdi.
Yeri gəlmişkən bu məsələ ətrafında
müzakirələrin birində akademik Bəkir
Nəbiyev üzünü mənə tutub dedi ki,
C.Cəbrayılbəyli repressiya qorxusundan
Cümhuriyyətin himnini yazdığını söyləyə
bilməzdi.
Üzürxahlıqla dedim ki, əvvala,
C.Cəbrayılbəylinin “Xatirələri”nin yazılıb
çap edildiyi 1965-1966-cı illərdə nə
represiya var idi, nə də demək olar ki,
onun xofu. İkincisi də həmin şeir mətni
1992-ci ilədək geniş ictimaiyyətə nəinki
himn, hətta hər hansı əsər kimi də bəlli
deyildi. Ona görə C.Cəbrayılbəyli tam
arxayınlıq və iftixarla onun şeirlərinin
birinə Üzeyir bəyin musiqi bəstələdiyini
hökmən yazardı. Belə bir fakt olsaydı,
onun üstündən kim keçərdi?
Bu sözümə Bəkir müəllim də, Yaşar
müəllim də, digərləri də susmaqla cavab
verdilər.
Burdan bir daha aydın olur ki,
himnin sözlərinin müəllifliyi məsələsində
C.Cəbrayılbəylinin adının çəkilməsi
tamamilə yersiz və mənasızdır.
Dövlət Himnimizin söz mətninin
müəllifliyi ətrafında 1999-2001-ci illərdə
gedən müzakirələrin açıq qalması da
səbəbsiz deyil. Müzakirələrin demək olar
ki, sona yaxınlaşdığı dövrdə – 2001ci ilin əvvəllərində Respublikanın o
zamankı prezidenti, Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev Binə hava limanından
xarici ölkə səfərlərinin birinə yola
düşməzdən əvvəl müxbirlərdən biri ona
belə bir sual verdi ki, cənab Prezident,
Himnimizin dəyişdirilməsi (??!!) ilə bağlı
gedən müzakirələrə Sizin münasibətiniz
necədir? Heydər Əlyiev cavabında
bildirmişdi ki, Dövlət Himnimiz çox
gözəldir: “Mən yazılan şeyin yenisi ilə
əvəz edilməsini istəməzdim”.
Göründüyü kimi, Heydər Əliyev ona
verilən suala çox aydın və birmənalı
11
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cavab verib. Ancaq məsələnin
mahiyyətinə lazımınca bələd olmayan
müxbirin məsuliyyətsizliyi və sual
vermək xatirinə özünü zirək göstərməyə
çalışması ilə hər şey alt-üst olmuşdur.
Çünki müzakirələr himnin sözlərinin yox,
sadəcə olaraq bu sözlərin müəllifinin
“dəyişdirilməsindən”, daha doğrusu,
Cəmo bəy Hacınskinin müəlliflik
hüququnun bərpasından gedirdi. Heydər
Əliyevə verilən sual isə tamamilə yanlış
mahiyyətdə idi...
Bu əhvalatdan sonra dedilər ki, guya,
Heydər Əliyiev bu məsələ ilə razı deyil.
Ona görə də müzakirələri qurtarmaq
lazımdır.
Şübhə etmirik ki, müzakirəyə çıxarılan
məsələnin mahiyyəti Ümummilli
Liderimizə olduğu kimi çatdırılsaydı,
o, mövcud problemin ədalətli həllinə
hökmən kömək edər, şərait yaradardı.
Qəbul edilən bütün qanunlara,
qərarlara lazım gəldikdə düzəlişlər
edilir. Odur ki, Dövlət Himnimizin
sözlərinin müəllifliyi məsələsində 1992ci ildə yol verilən səhvi düzəltmək üçün
onu parlamentin müzakirəsinə çıxarıb
mövcud qərarda redaktə xarakterli
düzəliş aparmaq nəinki mümkün, hətta
vacibdir. Cəmo bəy Hacınskinin müəlliflik
hüququnun bərpası həm də dövlət
atributumuzun saflığının, nöqsansızlığının
təmininə xidmət etmiş olardı.
Yeri gəlmişkən bir məsələyə də
aydınlıq gətirməyi lazım bilirəm: hazırkı
dövlət himnimizin söz mətni marş kimi
yazılmış və “Milli nəğmələr” (Bakı 1919,
s. 22) kitabında “Vətən marşı” başlığı
altında dərc edilmişdir. Onun tam mətni
orijinalda belədir:

VƏTƏN MARŞI
Azərbaycan, Azərbaycan
Ey qəhrəman övladın şanlı vətəni.(2)
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız.
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz.
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa. (2)
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu,
Hüququn dərk edən əfrad
Hərə bir qəhrəman oldu.
Sən olasan gülüstan, sənə hər dəm can
qurban.
Sənə bir çox məhəbbət sinəmdə tutmuş
məkan.
Namusunu hifz etməyə, bayrağını
yüksəltməyə
Cümlə gənclər müştaqdır.
Şanlı vətən.
Cəmo bəy

“Vətən marşı” şeirinin mətni
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Göründüyü kimi, şeirin
səkkizinci misrasında
hazırda himn kimi oxunan
mətndən fərqli olaraq,
“Hüququndan keçən
əsgər” yox, “Hüququn
dərk edən əfrad”, yəni
fərdlər, nəfərlər deyilir.
Doğrudan da, hüququndan, o
cümlədən sahib olduğu hər hansı şeydən
keçən, ondan əlini üzən kimsə həmin
məfhum və ya şey üçün mübarizə etməz,
onu əldə etməyə və ya saxlamağa
çalışmaz... Bundan fərqli olaraq, hər kəs
dəyərini dərk etdiyi və özününkü, ona
məxsus olduğu anlayış, məfhum və ya
şeyi əldə etmək üçün çalışıb-çabalayar,
ölüm-dirim mübarizəsinə qalxar. Ona
görə də mətnin orijinalında haqlı olaraq,
hüququnu, haqqını dərk edən fərdlərin,
nəfərlərin həmin azadlıq və istiqlaliyyət
haqqı, hüququ uğrunda qəhrəmanlıq əzmi
ilə mübarizəyə qalxdığı, qalxmağa qadir
və qabil olduğu bildirilir.
Eyni zamanda... “hüququn dərk
edən (hüququndan keçən yox!) əsgər”
dedikdə mətn məzmunca “vətən
marşı”ndan çıxıb, “əsgər marşı”na
çevrilir. Nəticədə məzmun və ideya-fəlsəfi
tutumca məhdudlaşır. Əslində himn
mətni təkcə əsgərlərin deyil, bütövlükdə
vətəndaşların, dövlətin iradəsini ifadə
edir və etməlidir. Mətnin orijinalı da
bütün bu məzmun və mənanı ifadə
etməsi ilə milli, fəlsəfi və ümumbəşəri
tutumludur.
Beləliklə, müasir leksika, yeni redaktə
ilə həmin misra “Hüququn dərk edən
kəslər”, yəni fərdlər, nəfərlər şəklində
verilsə, daha məntiqli və orijinala uyğun
olardı. Elə bilirəm mətndəki bu düzəliş,
daha doğrusu, bərpa onun musiqi
ahənginə, harmonik bütövlüyünə heç bir
uyğunsuzluq, yad qamma gətirməz.
Nəticə olaraq dövlət himnimizin söz
mətnini və müəllifliyini aşağıdakı kimi
verməyi, həm faktiki, həm məntiqi, həm
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də müəllif hüququ baxımından doğru
və ədalətli, eyni zamanda Üzeyir bəyin
seçiminə ehtiram hesab edirəm...

Himnin musiqi notları
13
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Bir mahnının

Fil.ü.f.d.
Nərgiz Cabbarlı

müəmması, yaxud naməlum gəncin

sevgi məktubu
(dərc olunmamış
kitabdan bir parça)

O

nu yaddaşlara yazan təkcə
səsi, opera səhnəsində
yaratdığı obrazlar, ya da
ifası deyildi. Həm də professionallıqla
seçdiyi və can verdiyi, daha yanğılı,
daha canayaxın etdiyi mahnılar idi.
Bunların arasında xalq mahnıları da var
idi, bəstəkar mahnıları da. Amma bircə
dənə də olsa qeyri-peşəkar bəstə, bayağı
musiqi, zəif mətn tapa bilməzsiniz. Yaxud
bir mahnıda belə soyuq, buz kəsmiş (ya
da heç olmayan) qəlb hiss etməzsiniz.
Onun bütün mahnılarında qəlbi döyünür.
Nəbzi atır. Yarası qanayır.
O da maraqlıdır ki, Rübabə xanımın
xüsusi olaraq yaddaqalan, möhür vurduğu,
imza qoyduğu mahnıları çoxdur... Məsələn,
“İntizar” kimi. Ya da “Heydərbabaya salam”,
“Qaragilə” kimi... Yaxud “İndi sevmirəm”
kimi... “Başqa birini sevəydin barı” kimi...
Saymaqla saymaq olar... Amma bir mahnısı
da var ki, onun son ekran görüntüsünü
də özü ilə birgə yaddaşlara pərçimləyib. O
mahnını nə zaman eşidəriksə-eşidək, mütləq
olaraq bu ifa son görüntünü də özü ilə
birlikdə yaddaşımıza dartıb gətirəcək... Və
düşündürəcək...
Məncə, həyatda təsadüfi heç bir şey
yoxdur. Hislərimiz, duyğularımız bəzən
olacaqlarla, yaşanacaqlarla bağlı qulağımıza
nə isə pıçıldayar. Zamanında, əlbəttə ki. Və
əlbəttə ki, əksər hallarda bu pıçıltılara qulaq
kəsilmək istəmərik. Fikrimizdən, ağlımızdan
uzaqlaşdırarıq. Pıçıldayanın isə “altıncı
hissimiz” olması fikri ağlımıza belə gəlməz.
14

Amma zaman keçər, il dolanır, altıncı hissin
dediyi sözlər, dilimizə gətirtdiyi kəlmələr,
oxutduğu mahnılar nəyəsə işarə kimi çıxar
meydana. Özümüzü də, ətrafımızdakıları da
təəccübləndirər, heyrətə salar.
Onun yaradıcılığını izlədikcə, yaxınları,
əzizləri, həmkarları ilə söhbətləşdikcə,
arxivini araşdırdıqca bunu bir daha
təsdiqləyirəm özüm üçün. Xüsusilə bir
mahnı ilə bağlı təsadüfən öyrəndiyim şeylər
Rübabə xanımın yaşadıqları ilə oxuduqları,
duyduqları ilə səsləndirdikləri arasında bir
bağın olduğunu təsadüf hesab etməməyi
söyləyir mənə... Əslində, belə bir bağın
olduğuna özü də inanırdı. Hardan bilirəm?
Bir müsahibəsində işlətdiyi sözlərdən bu
qənaətə gəldim.
O müsahibə ilə bağlı maraqlı bir məqam
da var. Adətən sovet dövründə (o zaman
çalışanlar bunu yaxşı xatırlayırlar) radio
verilişləri indiki kimi sərbəst hazırlanmazdı.
Canlı efir olsa belə, qonağın nə danışacağı
əvvəlcədən razılaşdırılır, hətta mətn də əlinin
altında hazır qoyulurdı. Bu mətn mütləq
təsdiqlənmiş mətn olmalı idi. Qonaq isə bunu
əsasən üzündən oxuyurdı.
Azərbaycan radiosunun Qızıl fondunda
belə “oxuma”lardan birində (mətnin
üzündən oxunduğu da o qədər bəlli idi ki...
Müğənninin səsi az qala bunu “hayqırırdı”...)
onun çox səmimi, çox içdən gələn bir etirafı
səslənir. Hətta bu cümləni üzdən oxusa belə,
Rübabə xanımın səsi titrəyir: “Sənətin də
öz qəribəlikləri var. Gərək səni dinləyənləri
inandıra biləsən. Həyatının hansısa
sevincinin, ömründən hansısa itkinliyin
oxuduqlarında izi yoxdursa, çətin ki kimisə
USTAD dərgisi \ Fevral 2016
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Ömrün payızında sevib-sevildim,
Elə bilirəm ki, ilk baharam mən.
Arxanca sürünən kölgənəm sənin,
Harda qərar tutsan - orda varam mən.

RÜBABƏ

MURADOVA

inandırasan. Əsl sənət budur. O ürəkdən
başlayır”1.
Həqiqətən də belə idi. Onun sevinci
də, ağrısı da, dərdi də mahnılarında ifadə
olunurdu. Səsin gözəlliyi, yumşaqlığı,
insanın ruhuna işləməsi bir yana – bu başqa
məsələdir. Amma yanğı, səmimiyyət, sözlərlə
bütünləşmək faktı...
Məsələn, nadir hallarda olsa da,
oxuyarkən qanad açıb “uçduğunu” görürdük:
“Sevdim-sevildim... Bəxtiyaram mən”
mahnısında...
1. Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondundan.
Musiqi redaksiyası. “İfaçıların portreti”
silsiləsindən verilişdən. Müəllif: Rəfael Hüseynov,
rejissor: İ.Xudaverdiyev, oxudu: Yusif Muxtarov.
09.07.1983. s.v.A-45893
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Özün bir aləmsən, sözün bir aləm,
Sən olan könüldə nə kədər, nə qəm.
Sənsiz bu dünyanın ən bədbəxtiyəm,
Səninlə hər zaman bəxtiyaram mən...
İnandırırdı buna. Qollarını açaraq,
gözlərini süzdürərək, əllərini sinəsinin –
ürəyinin üstünə qoyaraq inandırırdı. Bunda
da əmin edirdi dinləyicisini, “Sevmirəm”
deyəndə də inandırırdı:
Sevmədin ey gözəl, sevmədin məni,
Ələdin eşqimə dumanı-çəni.
Elə itirdim ki, həyatda səni,
Hey məni ansan da, yadına salsan da...
İndi sevmirəm....”
Təbriz ağrısına inlədiyini duyurduq...
Gözlərinin uzaqlara dikilmiş baxışları belə
o həsrət yanğılı sözlərə şahidlik, yoldaşlıq
edirdi...
Amma elə mahnılar da vardı ki, özü
belə bilmədən həyatının anlamı ilə yüklənir,
mənalanırdı.
Təsadüf olmamasından danışırdıq axı...
Məsələn, qızı ilə görüşəndə “Özünə qulaq
asmağı sevirdimi” sualı da yəqin ki təsadüfən
gəlməmişdi dilimə. Əslində məqsədim o
dövrə, o insana, o xarakterə yaxın gedə
bilmək idi. Amma... Sualım məqsədimdən
daha əsaslı bir şeyə cığır saldı...
Qızı, - “yox, sevməzdi”, - desə də bir
hadisəni tez-tez xatırladığını söylədi: “Bir
dəfə... heç yadımdan çıxmaz, mahnısını
lentə yazdırdıqdan sonra düz bir həftə
dayanmadan ona qulaq asdı. Adətən belə
xasiyyəti yox idi. Özü də elə belə dinləmədi.
Qulaq asdı, ağladı, qulaq asdı, ağladı.... O
oxuyurdu, nənəm ağlayırdı, mən ağlayırdım...
Hamımız ağlaşırdıq. Bizi mahnının təsirindən
də çox anamın göz yaşları ağladırdı. Daha
doğrusu, iki səbəb bir-birinə qarışmışdı. Bəkə
də o biri mahnılarına da az-çox qulaq asırdı.
Amma mənim ən çox yadımda qalanı budur.
Bir də ağlamağı”.
Qızı elə danışırdı ki, o səhnə olduğu kimi
canlandı gözüm önündə. Elə indi də yaza15
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yaza sanki hələ də gözlərimin qarşısındadır.
Əyləşib, dinləyir, valoxudan fırlanır, mahnı
səslənir, öz səsidi eşidilən, o isə ağlayır.
İçdən-içdən ağlayır. Yanındakıları da ağladır.
Mahnıdanmı təsirlənib, ifadanmı, yoxsa
mahnı içindəki yanğının, şikayətin, etirazın
göz yaşına çevrilib də üzə çıxması üçün
bəhanədirmi? Anlamaq olmur. Kimsə bilmir
bunu. Nə anası, nə qızları. Sadəcə onlar da
ağlayırlar. Hansı mahnı idi bu oxunan? “Gəl
bizə, yar”. Bugünkü məqamdan sadalanan
ağlama səbəblərinin sırasında biri də var:
“Bəlkə bu mahnı onun taleyini, sonluğunu,
bu sonluğu ifadə edən ən gözəl cümlələr
olduğunu pıçıldayırdı ona?”... Bəlkə də...
Necə olmuşdu ki bu mahnını seçmişdi?
Hansı səbəbdən? Əslində, “Gəl bizə, yar”
ondan əvvəl də ifa olunmuşdu, özü də onu
bəstələyən müəllif – Əlibaba Məmmədov
tərəfindən. Amma yaddaqalan, iz salan
yanğılı ifa məhz Rübabə xanımın səsi ilə
yaddaşlara köçdü. Mahnının müəllifi özü
belə bunu böyük bir səmimiyyətlə, əsl
sənətkar böyüklüyü ilə etiraf edir: “Mən bir
mahnı bəstələmişdim, “Gəl bizə, yar”. Bir
də gördüm zəng olundu, dedi, - “Rubuşdu
danışan. Bir mahnı bəstələmisən, icazə ver
onu lentə aldırım”. Bir az danışdıq. Sonra
soruşdu ki, “demək, icazə verirsən”. Dedim:
“Bəli”.
Bir ay sonra zəng etdi ki, axşam
oxuyacağam, baxarsan... Bu bir oxumaq
oxudu ki... Hamımızı həyəcan bürüdü. Hətta
əvvəl mən etiraf etməsəm də, yoldaşım dedi
ki, “ay Əlibaba, bu səndən yaxşı oxuyub
mahnını”. Doğrudan da belə idi. Mən zəng
edib təbrik elədim. Dedim, “bu mahnı mənim
olmadı, sənin oldu”. Buna elə bir möhür
vurdu ki, üstündən otuz il keçib, amma hələ
də o mahnını Rübabə kimi oxuyan yoxdu”.
Özü də bu mahnını həddindən artıq
sevirdi. Amma təkcə mahnının gözəlliyi
idimi səbəb? Ruhuna yaxınlığı idimi? Bu
indi – bu gündən baxanda yalnızca bizi
maraqlandıran məsələ deyil. Elə o zaman
ailəsi – qızları, anası da ona bu sualı dəfələrlə
ünvanlamışdılar və dəfələrlə də verilən sual
cavabsız buraxılmışdı. Hətta bir gün qızı
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dözməyib anasından soruşmuşdu: “Rubuş,
bu mahnını kimin üçün oxumusan?” Cavab
bir az sərt, bir az da yayındırıcı olmuşdu:
“Özüm bilərəm kimin üçün oxumuşam”.
Yaxınlarını belə intizarda qoyub cavab
vermək istəməmişdi...
Amma bir gün nəhayət ki, “dili açıldı”
gözəl sənətkarın. Etiraf etdi. Nəyi? Onu qızı
Qəmərmülk Muradovanın dediklərindən
biləcəksiniz: “Həmişə ondan soruşurdular ki,
Rübabə, sən allah kimin üçün oxumuşdun
onu? Heç vaxt demirdi, deyirdi, “özüm
bilərəm”. Sonra and verdim, mənə dedi.
Gedirmiş səsyazma studiyasına. Deyir: “Yolda
Əbülfətə rast gəldim (xanəndə Əbülfət Əliyev
nəzərdə tutulur – N.C.). Əbülfət küçənin
ortasında bir ağlamaq ağladı ki... Taleyindən
şikayətləndi... Elə bil, ürəyimin içini oydular.
Səsyazmaya girəndə mahnını oxumağa
başlayan kimi gəldi Əbülfətin taleyi durdu
gözlərimin önündə. Mənə elə bir təb gəldi
ki. Elə oxudum ki... Əbülfətin həyatı üçün
oxudum bu mahnını”. Rubuş bunu deyəndə
yenə də gözləri yaşla dolmuşdu”.
O zamanlar Əbülfət Əliyev xəstə idi. Çox
qəribədir ki, (bəlkə də qanunauyğundur...)
Rübabə xanım da xəstəliyinin son
aşamalarında, o zaman ki vəziyyətinin
ağırlaşdığını, həyatda köçəri olduğunu hər
kəs eşitmişdi (və yəqin ki özü də duymuşdu),
o zaman ki onu lentə almaq istəyirdilər, o
seçim edərək yenə də məhz bu mahnını
oxudu. İllər əvvəl lentə aldırdığı “Gəl bizə,
yar”ı... Və ən qəribəsi də odur ki, bu mahnı
onun o xəstə, halsız halı, ayaq üstə durmağa
çətinlik çəkən, hər an yanındakı ağacdan
yapışan, hər an yaxınlıqdakı skamyada
əyləşmək ehtiyacı duyan canı üçün çox
təbii və ifadəli idi... Həmin anını o qədər
dolğunluqla sözə və musiqiyə çevirirdi ki...
Sənsiz, ey yar, mənim xoş güzəranım
yoxdur,
Sən ki yoxsan, elə bil cismidə canım
yoxdur.
Bu misralar səsləndikcə qızının sözləri
yadıma düşür: “Halı pis idi. ...o vaxt bir dəfə
gəldilər, anam xəstə idi, dedi halım yoxdu,
çəkilə bilməyəcəyəm. Biz də bilirdik ki, yaxşı
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deyil. Amma son günlərini yaşadığını da
bilirdik. Ona görə də dedik ki, ana, get çəkil
də, gəliblər, çəkmək istəyirlər”...
Mahnı davam edir:
Eşq pərvanəsiyəm, qəm oduna tabım var,
Xəstə bülbül kimi hər ləhzə fəğanım
yoxdur.
Oxuyur və halsız-halsız yaxınlıqdakı
ağacın gövdəsindən yapışır. Çox arıqlayıb,
çox solub... Duruşu da, baxışları da,
üzündəki zəif, köçəri təbəssümü də mahnı
ilə bərabər halından danışır. Qızının sözləri
yenə də qulağımda səslənir: “Getdi, çəkdilər,
gəldi. Ağacdan tuta-tuta, güclə oxumuşdu.
Əriyib qurtarmışdı axı. Sümüyü dərisinə
yapışmışdı...”.
Bu yaman gündə mənim bircə ümidim
sənsən,
Sənsiz heç bir kəsə aləmdə gümanım
yoxdur...
Eşqinə bağlı olandan bəri Məcnun
kimiyəm
Elə sərgəştiyəm heç yerdə məkanım
yoxdur...
Yenə o səs, o sözlər və o sözlərin təsiri
davam edir. Amma bu dəfə ruhumun
dərinliklərinə qədər işləyir: “Gələndə dedi ki,
“incidim e... sümüklərim belə ağrayırdı”. Elə
arıqlamışdı ki”...
Səbri aləm olub əldən qəmi hicranın alıb
Bir də qəm çəkməyə bu cismdə canım
yoxdur.
Vahidəm, atəşihəsrət bürüyüb dövrübərim,
Yanıram, halimə
bir qəlbi yananım
yoxdur...
Bax, bir zamanlar
Əbülfət Əliyevin halını
gözləri önünə gətirib
oxuduğu bu mahnının
əvvəlində ifa etdiyi
qəzəl son anında onun
öz halını ifadə etmək,
anlatmaq üşün seçdiyi
sözlər idi. Daha sonra
isə sevgilisini, son

USTAD dərgisi \ Fevral 2016

ümidini, son təsəllisini çağıran bir fəryad, bir
inilti, bir göz yaşı danışmağa başladı:
Ay dağlar, səndə gözüm var,
Ay məndə dərdə dözüm var,
Xəbər verin yar gəlsin,
Ay ürəyimdə sözüm var.
Gəl bizə, gəl bizə, gəl bizə, yar,
Qurbanam o qaş-gözə yar.
Ay su gəlir, arxa nə var,
Ay dolanır, çarxa nə var,
Məndən öz yarım küsüb
Heç bilmirəm xalxa nə var.
Gəl bizə, gəl bizə, gəl bizə, yar
Qurbanam o qaş-gözə yar.
Yeri gəlmişkən deyim ki, bu hadisənin
maraqlı bir versiyasını da Rəfael Hüseynov
öz kitabında yazıb. Yəni o, Rübabə xanımın
bu yanğılı ifası ilə bağlı onun özünün
danışdıqlarını belə qələmə alıb: “1971-ci il idi.
Fioletov küçəsindəki studiyada təzə lentlərimi
yazdırırdım. Altı mahnı oxumuşdum. Tamam
yorulmuşdum. Həmin gün yazılışdan sonra
Kürdəmirə yola düşməliydim. Vahidin
qəzəllər kitabı əlimdəydi. Səsimə heç
gümanım yox idi ki, bu mahnını da oxuya
bilərəm. Birdən hardansa yadıma düşdü ki,
mənimçün çox əziz olan, yaradıcılığımda
məni ilhamlandıran, həyatda da mənə çox
köməyi dəyən bir adam var ki, məni təbrik
eləməyib. Hər halda, ömrümdə böyük hadisə
baş vermişdi – xalq artisti olmuşdum. Heç
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tanımadığım adamlar da məktub, teleqram
göndərmişdilər. Bəs o məni niyə yaddan
çıxarıb? Bu ürəyimi ağrıtdı. Həmin o qəzəli
Sənsiz ey şux, mənim xoş güzəranım
yoxdur,
Sən ki yoxsan, elə bil, cismdə canım
yoxdur - oxudum”.
İkimiz də susmuşuq. Yenə özü ən kədərli
çağında da itirmədiyi şuxluqla, zarafatla
soruşdu: “Səndən çıxmayan iş... Nə əcəb
soruşmursan kim idi o adam?”
Güldüm. “Əbülfət idi – dedi, - görəndə bir
“çox sağ ol” deyərsən ona. Onun sayəsində
belə yaxşı çıxıb həmin oxuma”2.
Bax, belə, əziz oxucu, bu mahnı ilə
bağlı versiyalar fərqli olsa da, hər halda,
təsirlənmə obyekti eyni imiş. Hansı səbəbləsə
(!!!) ona qan ağladan, onsuz da yanğılı
olan səsinə daha bir yanğı qatan, göz yaşı
tökməsinə səbəb olan bu mahnı demək olar
ki, ömrünün son günlərində oxuduğu bir vida
nəğməsi oldu.

Böyük sevgilərin
sultanı və ya
“Yaqutum mənim”
Bütün insanların həyatında böyük
eşqlər yaşanır – qarşılıqlımı, qarşılıqsızmı,
bu başqa məsələdir. O eşqə zamanında
dəyər verildimi, verilmədimi – bu da başqa
məsələdir. Amma gün o gün olur ki, yaşanan
həyatın hansısa bir anında geri çevrilib nəzər
salır, keçib axrada qoyduğun ömrü, atılan
yanlış addımları saf-çürük edirsən və o an,
məhz o an mütləq və mütləq qırdığın qəlblər
də, yarım qalmış sevgilər də, saymayıb,
görmək istəməyib yanından keçdiyin həsrətli
baxışlar da gözünə görünür, səsini duyurur.
O sevilən bir qadın olub. Bunun üçün bir
qadına lazım olan bütün xüsusiyyətlər – xarici
gözəllik, boy, buxun, iri gözlər, qamət – hər
şeyi var idi. Daha artığı da vardaı – sevgi
dolu ürək, iztirab dolu həzinlik, kövrəklik...
Amma buna mane olan şeylər də vardı –
kişiyana xarakter, kişi başlanğıcı, çiynini
2. Rəfael Hüseynov, “Həsrət qatarı”,
“Qobustan”, 1986, №3, s. 59-70
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altına saldığı həyat yükünün kobudlaşdırdığı,
sərtləşdirdiyi və yorduğu bir “ruh”...
İki dəfə ailə qurmuşdu, bu bəllidir. Birinci
ailə hələ qızı Qəmər kiçik ikən dağılmışdı.
Haqqında o qədər şayiələr yayılan, “əlindən
alınıb Moskvaya – internat məktəbinə
verildi” deyilən qızı məhz bu Qəmərmülk
Muradovadır. Bu ailə sevgi əsasında
qurulmamışdı. Sonra – Bakıya gəldikdən
sonra ikinci ailə qurulur – Bakılı Tələtlə.
Amma bu da yaşanmamış sevgi idi. Daha
dəqiqi, birtərəfli yaşanan sevgi. Özü də
qısqanc bir sevgi...
Ona bir çox sənət adamlarının da aşiq
olduğu, sevdiyi deyilir. Amma iş orasındadır
ki, sənət adamları, üzdə olan qadınlar, həm
də gözəl qadınlar haqqında doğru-yanlış çox
sözlər deyilə bilər. Mən bunları bir kənara
qoyub, sadəcə bir sevgi məktubu haqqında
danışmaq istəyirəm... Oxuduqda istənilən bir
insanda maraq doğuracaq, heyrət yaradacaq,
bəlkə də bir az qeyri-adi, hətta anormal
görünəcək bir sevginin, bir vurğunluğun
şahidi olan məktubdan söhbət gedir. Onu
olduğu kimi dərc etməkdə məqsədim
təkcə bir qadın gözəlliyinə, bir məşhura
ünvanlanan hansısa bir hissin qabardılması
deyil. Əsla! Məqsəd sənətin, səsin yarada,
doğura və böyüdə biləcəyi Hislərin, Sevginin
və Pərəstişin varlığına bir daha inanmaq və
inandırmaq istəyidir.
Bir də onu deyim ki, məktub rusca
yazılıb, eyni zamanda da tam fərqli bir
mühitdə tərbiyə almış biri tərəfindən. Ən
maraqlısı da odur ki, bu adamın böyüdüyü,
oxuduğu, formalaşdığı mühitin özü belə xalq
musiqisindən, xalq sənətkarlığından kənar bir
mühit idi. Qalan bütün detallarla isə özünüz
tanış olun. Mənsə sadəcə onu əlavə etməklə
kifayətlənirəm ki, belə bir platonik sevgi hər
bir qadına yalnız qürur hissi, sevinc hissi
bağışlaya bilər.
“Salam! Bu qədər!
Sevdiyinin otağının pəncərəsi altında
bitən və onun otağına boylanmaq istəyən
qızılgül qönçəsi kimi mən də sənin üçün
darıxıram. Gecə-gündüz bilmədən. Sənin
pəncərənin qarşısında çiçək açan bənövşənin
ləçəyi olmaq istəyirəm ki, təsadüfən külək
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əssə, qoparıb yanına gətirsin. Məhəccərində
heç olmasa sənin diqqətini çəkə bilən toz
olmağa belə razıyam. Hə, hə, elə fikirləş
ki, toz dənəsiyəm, ləçəyəm. Bəli, mən toz
olmağa belə razıyam ki, heç olmasa bu
tozu sildiyin an sənin yaxınlığını, əllərinin
toxunuşunu hiss edim. Hiss etməkdən
başqa görmək də istərdim, amma heyf ki,
toz dənəsinin gözləri yoxdur... Elə düşünmə
ki, mən sentimentalam. Təəssüf ki, heç
özüm də bilmirəm ki, sənin o zərif-rayihəli
səsini, ətrafa da, bütün dünyaya da səadət
dağıdan səsini eşitdiyim andan sonra kim
olmuşam. İnanmazsan, amma sənin üzünü
görməmişəm. Səsinə vurulmuşam. Bəli, bəli,
sənin o ilahi səsinə. Və səsinin qarşısında
səmada olan ulduzların sayı qədər hissələrə
parçalanmaq istəyirəm ki, bəlkə o zaman
sən o ulduzlardan düzəldilmiş boyunbağını
taxmağa razılıq verəsən. Mənim ruhumu da,
bədənimi də dincəldəsən. Sənə yalvarıram,
Rübabə, qırmızı-alovlu yaqutum mənim, heç
olmasa mənə məktubumu aldığın haqda bir
xəbər ver. O məktubu ki, haqqında xəyal
qurmağa belə cəsarət etmədiyim görüş
arzusu ilə doludur... Çünki bilirəm: çətin ki,
ulduz torpaqla qovuşar... Amma yenə də
ümidimi itirmirəm. Çünki bütün dünya da,
cılız insanlar da bu yeddi sözün möcüzəsinə
inanıblar. Ey məxmər səsli gözəl məxluq,
torpağın və cənnətin möhtəşəm gözəlliyi...
Ey bu cahanın ulduzu, mənə heç olmasa bir
neçə kəlmə yaz. Heç olmasa yaz ki, “İmrik,
sənin məktubunu aldım”. Başqa heç bir şey.
Bu əzab çəkən insana yazığın gəlsin. Öz səsin
kimi mərhəmətli və gözəl ol, mənə cavab yaz.
Mən akula ağzı kimi açılan Bakıya
Leninqraddan gəlmişəm. Axı biz
Leninqradda yaşayırdıq. O şəhərdə anadan
olmuşam, yaşamışam, oxumuşam. 1959u ildə valideynlərim Bakıya köçdülər,
mən isə Leninqrad Dövlət Universitetinin
jurnalistika fakültəsinə daxil oldum. İndi
də eyni fakültədə, amma Azərbaycan
Dövlət Universitetində dördüncü kursda
təhsil alıram. 5 il oxumaq lazımdır. Bir
ilim qalıb. Milliyyətcə metisəm. Atam
azərbaycanlı, anam gürcü. İndi 23 yaşım
var. Bütün bu zaman ərzində mən xüsusi
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bir iş görməmişəm. Bağışla ki, bioqrafiyamı
bu qədər dəqiqliklə danışıram. Amma bu
lazımdır, 23 illlik həyatım boyu sadəcə
sərbəst güləş üzrə idman ustası ola
bilmişəm. Bir az da şeir yazıram. Düzdür,
hələ mənim haqqımda kimsə bir şey bilmir,
amma düşünürəm ki, zərrə qədər də olsa,
istedadım var. Qanım qaynayır və mən
mütləq uğur qazanacağam. Başqa nələrisə
həmçinin. Amma xahiş edirəm, belə
sadəlövh danışdığıma görə mənə gülmə.
Əzizim, mənim xüsusi maşınım yoxdur,
xüsusi mənzilim də yoxdur, valideynlərimlə
birlikdə yaşayıram. Amma var-dövlətim var.
O sənin səsindir. Onu hər yerdə və istədiyim
an dinləyə bilirəm. Səni öz ilahi səsinin
gözəlliyinə and verirəm, mənə cavab ver,
qırmızı alovlu Yaqutum mənim!
Əgər cavab verməyəcəksənsə, hesab et
ki, mən daha yoxam... O zaman təbəssümlə
deyərsən ki, zavallı mənim verdiyim kədərə
dözməyib öldü... Amma yox, yox... Mənə,
bu əzabı çəkən bəndəyə rəhmin gəlsin...
Mənə cavab yaz!”
Məktub burda bitir. Sonra isə Azərbaycan
dilində bir əlavə edilir: “Səni and verirəm o
gözəl səsüvə, mənə cavab ver”.
Azərbaycan dilində pis danışdığını etiraf
edən məktub müəllifi öz ünvanını da yazır:
“Az.SSR, Bakı - 7, Sənə atəşli salamlarla.
Mеlikov İmrik”.
Məncə, buna nəsə əlavə etməyə, şərh
verməyə bir səbəb yoxdur...
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Yer yox ikən, göy yox ikən, ta əzəldən var
idim” (7: s.148), – deyən Azərbaycan
Səfəvilər dövlətinin banisi Şah İsmayıl
Xətayinin yazdğı bu misra ilə Yuhannadakı
“başlanğıcda öncə söz vardı, söz Tanrıyla
birlikdəydi və söz Tanrıydı. Hər şey sözlə
yaradıldı” (4: s.1124) cümləsi mahiyyətcə
eynidir. Hətta “Qurani Kərim”dəki “Tanrı
“Ol” dedi, dünya yarandı” fikri də həmin
fəlsəfənin davamıdır. Xətayinin yuxarıdakı
misrasından aydındır ki, ruh və cismdən
ibarət olan insanın ruhundan söhbət açılır.
O ruh aləmi isə sadəcə ürfanla, təsəvvüflə
izah edilə bilər. Tanrının da dünyanı sözlə
yaratdığı bütün dini kitablarda öz əksini
tapmışdır. Həmçinin də sözlə idarə etdiyi.
XI əsr Azərbaycan şairi Qətran Təbrizinin
təbirincə desək, “Söz varlığı olmayan,
həqiqi aləmdən kənar bir anlayışdır”.
Həqiqi aləmdən kənar, bizim dərk edə
bilməyəcəyimiz yeganə varlıq isə Tanrıdır.
Füzuli fəlsəfəsində deyildiyi kimi, sözün
qüdrəti məğlubedilməz azman ordulardan
daha böyükdür. Tanrı haqq və ədalətin
bərpası üçün insana iki böyük silah vermişdi:
Söz və qılınc. Amma insanlar sözün
dəstəyindən tutub onu yüksəklərə qaldırıb,
şərin başını kəsə bilmədiyi təqdirdə daha
asanını – silahı əlinə alıb və qan töküb. Min
illərdir ki, Tanrının sirrinin sözdə olduğunu
dərk edənlər onu yaradan mücərrəd
elementləri araşdırıb, bunu əldə etmək
üçün institutlar, akademiyalar yaradıblar.
Həqiqətin başının zorla kəsilə bilməyəcəyini
müəyyənləşdirən əsilsizlər isə qılıncı kənara
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qoyub, söz oyununa girişmiş, onun sehri
ilə bükülməyən dizləri büküb, qırılmayan
iradələri qırıb, kəsilməyən başları kəsmişlər.
Sözün isə ən təsirlisi haqdan gələn
şeirdir. Qədim mifologiyalara, əfsanələrə
baxıldığında şeirlə-nəzmlə yazıldığını, yəni
ritmik, ahəngdar olmasının şahidi oluruq.
Şeir Şərq ədəbiyyatında haqqın səsi kimi
qəbul edilir. Heç təsadüfi deyil ki, xalq
arasında haqq aşığı kimi tanınan ozanlar
qeybdən xəbərlər verər, insanlara öyüd
və nəsihətləri ilə yol göstərərdilər. Hətta
Kaliforniya Universitetinin ilahiyyatçı
alimi Reza Aslan “Tanrı yoxdur Allahdan
başqa” əsərində bütpərəst kahinləri də şair
adlandıraraq yazır: “İslam öncəsi toplumda
şairlər: ozan, qəbilə tarixçisi, əxlaq fəlsəfəsi
yayanlar, həm də ədalət uyğulayan şəxslər
kimi rola sahib idilər” (6: s.44)
Haqq sözünü deyənlər isə türk
mədəniyyətində ya hökmdar olur, ya da
hökmdarın yanında dururdular. Nə vaxta
qədər ki, belə idi, türk mədəniyyəti söz
və qılınc gücü ilə dünya tarixində öz dəstxəttini, izini qoydu. O vaxt ki hökmdarların
əlində təkcə qılınc qaldı və ya söz alınıb
əllərinə qılınc verildi, onda da türkün dünya
hökmranlığının sonu çatdı.
Bunun sübutu kimi XV-XVII əsrlərdə
dünyanın türk hakimiyyəti ilə idarə
edildiyini xatırlasaq, bizcə yetərlidir. Bu türk
hökmdarlarının ürfan elminə, Tanrı sözünə
hakim olduğu çağları əhatə edir. “Bu dövr,
həqiqətən də, türk ədəbiyyatının ən vacib
mərhələsi olmasıyla yanaşı “Sultanların
şeirlərinin” də zirvəsinin yaşandığı bir
dövrdür. Bu dövr Hüseyn Bayqara, Fateh
Sultan Məhməd, II Bəyazid, Yavuz Sultan
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Səlim, Qanuni Sultan Süleyman, Cahan Şah
Həqiqi, Qazi Bürhanəddin, Cəlayirli Əhməd
və Şah İsmayıl Xətayi kimi sadəcə bu dövrün
deyil, bütün türk tarixinin ən böyük adlarını
yan-yana və eyni səviyyədə yaşatmışdır”. (5:
s.3)
XI əsrin əvvəlləri türk
mədəniyyətində və dünya
hökmranlığında bir intibah
yaşandı. Bu intibahın əsas
səbəbi türk təfəkkürünün
Bilgə Kağandan sonrakı
məişət səviyyəsindən mərifət
səviyyəsinə yüksəlişi idi.
Səlcuqlar İmperiyasının
varisi olan Azərbaycan
Atabəylər dövlətinin (XI-XII
əsr) qısa müddətdə böyük
uğur qazanmasının, heç
şübhəsiz, əsas fiquru Şeyx
rütbəsi qazanmış şair, böyük
mütəfəkkir, filosof Nizami
Gəncəvi idi. Hökmdarın şairə
verdiyi dəyər onu bir gücə
çevirmişdi. Çünki şair haqqı
söyləyər, heç vaxt haqdan
çəkinməz. Əlbəttə ki, bu
anlamda günümüzün məddah
şairlərini nəzərdə tutmuruq.
Nizami bu gün şifrələrini
itirdiyimiz elmin hökmdarı
idi. Əxilik sistemi ilə idarə
edilən türk dövlətləri bu gün
həmin dünyəvi şifrələrdən
məhrumdurlar.
Nizami öz dövrünün hökmdarları
tərəfindən böyük hörmət sahibi kimi
qarşılanan şəxs idi, onun sözü-şeiri rəiyyət
içərisində nüfuz sahibi idi, deməli, Nizami
Gəncəvinin arxasında haqq şeirinin sehri
ilə məftun olmuş xalq var idi. Burada
çox maraqlı bir məqam diqqətimizi çəkir.
Ədəbiyyatımızda nə Nizamiyə qədər, nə də
Nizamidən sonra müxtəlif şahlar tərəfindən
bu qədər xüsusi rəğbətlə qarşılanan şair
yoxdur. Tarixə nəzər yetirdikdə şahid oluruq
ki, şahlara qarşı öz əsərləri ilə etirazını
bildirən Nizami Gəncəvi heç bir təzyiqə
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məruz qalmayıb. Halbuki ona yaxın bir
dövrdə, hətta sarayda yaşayan Xaqani
Şirvani sürgün olunmuş, əziyyətlər çəkmişdir.
Nizaminin məsləhətləri ilə ölkəsini idarə
edən Səlcuqilər, Eldəgizlər, Şirvanşahlar

ŞAH İSMAYIL
XƏTAYİ

dövlətləri, əlbəttə ki, onun hörmətini
qazanmaq üçün əllərindən gələni edirdilər.
Bu da dövrün hökmdarlarının şeirə – xalqın
sevdiyi haqq sözə verdiyi qiymətin bariz
nümunəsi idi. Biz bu məqama “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarında da rast gəlirik. Oğuz
hökmdarının hər addımında şair Dədəm
Qorquddan məsləhət alması, onun sözü ilə
oturub-durması fikrimizin təsdiqidir. O həmin
şair idi ki, haqdan xəbər verirdi.
Şairin nüfuzunun Nizami zirvəsi XII əsrdə
istiqamətini dəyişdi. Belə ki, saraylarda
kütləvi şəkildə şairlər peyda oldu. Şeir
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formasını öyrənən bir çox insan şeirə çörək
ağacı kimi baxdı ki, bunun nəticəsində də
məddahlar meydana çıxdı. Və beləcə, ağ
qaradan seçilməz oldu. Məddahlıq çoxaldıqca
haqq sirrin daşıyıcıları olan şairlər saraylarda
özlərinə yer tapa bilmədilər, hökmdarla
xalqın arasında vasitəçi olmaqdan uzaq
düşdülər. Bəlkə də, bunun nəticəsi idi ki,
sonralar sufizm, hürufizm kimi təriqətlər
yarandı. Bu elmlərin sirrini özündə
daşıyanlar isə dərviş libasında xalqın yanında
yer tutdular. İmadəddin Nəsiminin, Yunis
Əmrənin, Şəms Təbrizinin xalq arasındakı
nüfuzu bunun bariz nümunəsidir.
Şahla şair münasibətinin pozulması
sonrakı dövrlərdə şairin şah, şahın da şair
olmaq arzusunu inkişaf etdirdi. Şərq-türk
təfəkkürünə görə, xaqanlar Tanrının seçdiyi
insanlardır. Tanrının seçdiyi insan haqq
sözünün nə olduğunu bilməlidir ki, idarəçiliyi
də ədalətli olsun.
Elə bu səbəbdəndir ki, XII-XIII əsrdən
sonra türk hökmdarları arasında bir ənənə
başladı. Onlar öz varislərini ürfan elmindən
dərs almağa, sözün qüdrətinə vaqif olmağa
yönləndirdilər. Beləcə, beş-altı yüz il içində,
demək olar ki, bütün türk hökmdarları sözün
sirrinə agah, ürfan elminə bələd oldular.
Onların uzun sürən hakimiyyəti, daim
parlayan qılıncları vardı. “Türk ruhunun
ucalığını, türk mədəniyyətinin böyüklüyünü
göstərən amillərdən biri də Gündoğandan
Günbatana geniş türk coğrafiyasında
qurulmuş dövlətlərə başçılıq etmiş sultanların,
hökmdarların çoxunun şeir yazmasıdır”. (5:
s.3)
Tariximizdə bəlli olan dünya
hökmdarlarının həyatına nəzər salsaq,
ikinci bir xalq tapa bilmərik ki, türklərdə
olduğu qədər şair-hökmdar görək. Qazi
Bürhanəddin, Çingiz xan, Cahanşah Həqiqi,
Şah İsmayıl Xətayi, Sultan Süleyman və s.
Bu heç də təsadüfi deyil. Çünki dünyaya
böyük bir inanc sistemi, mədəniyyət bəxş
edən türklər ilk öncə sözə, sonra isə
qılınca söykənmişlər. Necə ki Məhəmməd
peyğəmbər etmiş və İslam İmperiyasını
qurmuşdu. Bunun ən uca zirvəsi isə taxta
qılınca sarılan söz sərrafı, hürufi elminin
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QAZİ

BÜRHANƏDDİN
döyüşən qılıncı, XIV-XV əsrdə yaşamış
İmadəddin Nəsimi idi.
Fəlsəfə doktoru Fəxrəddin Salim “Milli
yaddaş sistemində ürfan və təsəvvüf”
əsərində deyir: “Tarixdə Sultan Mahmud
Qəznəvinin, Qazi Bürhanəddinin, Əlaəddin
Keyqubadın, Uluğbəyin və nəhayət, Şah
İsmayıl Xətayinin simasında birbaşa və
şəxsən sufi olan, ürfan əhli, ərbabi-təsəvvüf
olan hökmdarlar yalnız türklərə məxsusdur.
Bu fakt həm tarixi, həm mədəni, həm
fəlsəfi, həm də siyasi baxımdan çox böyük
əhəmiyyətə malikdir. Nəqşibəndilərin
Orta Asiyada, mövləvilərin Anadoluda,
xəlvətilərin, nemətullahilərin, qadirilərin,
hürufilərin, bektaşilərin digər cəmiyyətlərdə
yüksək mövqelərə gəlmələri, dövlətin və
xalqın aparıcı simalarına çevrilmələri məhz
türk hökmdarlarının xidmətidir”. (3: s.86)
Bəli, tədqiqatçının da qeyd etdiyi kimi, ürfan
elminə bələd olan türk hökmdarları bu bəşəri
elm sahiblərini ən yüksək vəzifələrə cəlb
etdi, haqqın bərqərar olması üçün onların
tövsiyələrindən yararlandılar.
Biz bu vəhdəti XII-XIII əsrlərdə
Azərbaycan torpaqlarında hökmdarlıq
etmiş Məhəmməd Cahan Pəhləvan, Qızıl
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Arslan və Axsitanla
Nizami Gəncəvinin,
Fateh Məhmədlə
Ağşəmsəddinin III
Məhmədin, Xəlvəti şeyxi
Şəmsəddin Sivasinin,
Hüseyn Bayqara ilə
Əlişir Nəvainin dostluq
münasibətlərində
görürük. Bu amil
isə birincilərin
dövlət idarəçiliyini
asanlaşdırmışdır. Hətta
Monqol dastanlarında
“Qızıl nəslin” ən böyük
fatehi adlandırılan Çingiz
xanın ən yaxın dostu,
sonradan sərkərdəsi
olmuş, çobanlıqdan
general rütbəsinə
yüksəlmiş Bogurdçi
Noyananın incitdiyi üçün
ona şeir ithaf etməsi
də fikrimizi dəstəkləyən
amillərdəndir.
XV əsrdə böyük
imperiya qurmuş Əmir
Teymur kimi fatehlər də
Kirmani kimi şairlərin
haqq sözünü eşitməkdən
çəkinməmiş, buna daim
ehtiyac duymuşlar.
Lakin Teymur sarayında
həmişə hörmət görmüş şair Kirmani,
Osmanlı sarayında təlxək-cücə obrazı
səviyyəsinə endiyi zaman Türkün dünya
hökmranlığının sonu gəlmişdir deyə bilərik.
XIV əsr Qeysəriyyə hökmdarı olmuş Qazi
Bürhanəddin şeirlərindən birində deyir:
“Ərənlər öz yolunda ər tək gərək,
Meydanda erkək kişi nər tək gərək,
Yaxşı yaman, qatı yumşaq olsa, xoş
Sərvərəm deyən kişi erkək gərək”.
Türk şeirinin ən gözəl və özəl janrı olan
bu tuyuqda “Şairin həyat səhifələrindən
cizgilər işıqlandırılır. Biz burada, sanki
hökmdar Bürhanəddinin dövləti idarə işi ilə
təmasa girməsini, döyüşçü Bürhanəddinin
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FATEH

SULTAN MƏHMƏD
alp ərənlər kimi müharibə meydanlarında
hayqırtısını eşidirik”. (2: s.205)
Sözünün əri olan istənilən şəxs cəmiyyət
tərəfindən sevilmiş, sayılıb-seçilmişdir.
Əslində, hər sözü haqq kimi qəbul edilən bir
hökmdar özünü ər kimi, alp kimi, ərdəmli
kimi aparırsa, haqqı nahaqdan seçə bilirsə,
demək ki, gücü qılıncda deyil, sözdədir.
Necə ki, Əmir Teymurun iti, parlaq qılıncı
Nəsiminin sözlə cilalanmış taxta qılıncı
qarşısında aciz qalırdı.
“Bütün kainatı ilahi, mütləq varlıqla bir
sayan, yaradıcı ilə yaradanı, insanla Allahı
eyniləşdirən və bu eyniliyi vəhdət gülzarı,
özünü isə bu vəhdət və birlik gülzarının
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QANUNİ

SULTAN SÜLEYMAN
bülbülü, şairi adlandıran Xətayi özünü
“mütləq həqiqət” deyə vəsf etmişdir” (7:
s.12)
Sufi isən, alıb-satma,
Halalına haram qatma,
Yolun əyrisinə getmə,
Doğru yola nəzər eylə, – deyərək insanlığa
yol göstərirdi.
Bu misraların sahibi, əlbəttə ki, insanı
tanıyır və onun idarəçiliyində dediklərinin
əridir.
Şah İsmayıl Xətayinin bir aforizminə
diqqət edək: “Müdrik əcdadlarımızdan
miras qalmış üç şeyi sizə vəsiyyət
edirəm: Ana dilimizi, vicdanımızı,
Vətənimizi”.
Bir insan üçün ən önəmli dəyər onun
dili, Vətənidir. Bunun dəyər və qiymətini
bilməyən isə bəşəri ola bilməz. Şah İsmayıl
Xətayi üçün babalardan örnək qalan digər
bəşəri amil isə vicdan idi. Vicdanı özünə
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hökmdar bilən kimsə
nə dini, nə milli, nə də
irqi ayrıseçkiliyin əsiri
ola bilməz. Vicdan
bəşəriyyətə hökmdar ola
bilsəydi, bu gün dünya
bu vəziyyətdə olmazdı.
Məhz bu vicdan sahibi
Xətayi yazır ki,
Sil, süpür qəlbini,
süddən bəyaz et,
Öldür nəfsini, şeytandan
arıt.
Doxsan doqquz yerə
çıxdı Bəyazid,
Halına münasib yeri
bulunca.
“Əgər diqqətlə
yanaşsaq, görərik ki,
Xətayi təkcə həyat və
insan barədə real, ağıllı,
humanist nəsihətlərlə
kifayətlənmir, öz təriqət
görüşlərinin təbliğinə
də ayrıca diqqət
yetirir. Yuxarıda misal
gətirdiyimiz parçalardakı

işarələr, oxucularına “sufi” deyə müraciət
etməsi, məşhur sufi şeyxi Bəyazid Bistamini
nümunə göstərməsi fikrimizə ən yaxşı
sübutdur”. (7: s.12)
Akademik Ramiz Mehdiyev “Şah İsmayıl
Səfəvi ali məramlı tarixi şəxsiyyət kimi”
məqaləsində qeyd edir ki, “Şah İsmayıl
fenomeninin ən mühüm əlaməti ondan
ibarətdir ki, poeziya, yaradıcılıq dövlət başçısı
üçün əyləncə, ikinci dərəcəli məşğuliyyət
deyildi, əksinə, siyasi ideyaları daha təsirli,
inandırıcı şəkildə təbliğ etmək, öz ideallarını,
məqsəd və vəzifələrini yaymaq və izah etmək
üsulu idi” (1). Tamamilə haqlı yanaşmadır.
Bir liderə xas olan birinci əlamət sözdən nə
zaman və necə istifadə etmə bacarığıdır.
“Söz vardır kəsər savaşı, söz vardır
kəsdirər başı” – deyən hökmdar şairin
Osmanlı Sultanlarına yazdığı məktublarda da
biz bunun şahidi oluruq.
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“Məndədir yer ilə göyün hikməti, həm
qüdrəti,
Abü atəş, xaki badü cümlə ərkan
məndədir” − deyən Xətayinin “öz vəhdətivücud fəlsəfəsində hürufiliyə − Nəimi və
Nəsimiyə daha çox yaxınlaşdığını görürük.
Hürufizmdə olduğu kimi Xətayi də içində
ilahi nuru gəzdirən maddi, cismani insanda
Tanrıya məxsus ucalıq və kamillik görür. O,
Nəsiminin bir çox şeirlərinə nəzirələr yazmış,
onun məsləki uğrundakı fədakarlığına qibtə
etmişdir”. (2.s.372)
İçində Tanrı işığı gəzdirən və bunu duyan
bir sənətkarın hökmdarlığı, əlbəttə ki, xalqın
ürəyincə olacaqdır. Heç təsadüfi deyil ki, Şah
İsmayıl Xətayi bir neçə ilin ərzində 2 milyon
kvadrat metrlik ərazini öz idarəçiliyi altına
almışdır. Fikrimizcə, bütün bunlar yeniyetmə
bir haqq şairinin qılıncının yox, ilahi sözünün
qüdrəti idi. Söz qılıncını haqq, polad qılıncını
isə nahaqq – şər üzərində şahə qaldıran bir
hökmdar idi Şah İsmayıl Xətayi.
Nəticə
“Sultanların şeirləri, şeirlərin sultanları”
əsərində dəyərli müəlliflər türk şair
hökmdarlarını araşdırmış və 56 şairhökmdarın həyatı və yaradıcılığı haqqında
məlumat vermişlər. Bu şairlərdən 29-u
Osmanlı sultanı, 8-i Krım xanədanı, 5-i
Türkmən-Azərbaycan şahı, 4-ü Məmlük
hökmdarı, 6-sı Teymurlu, 4-ü Babur
xanədanıdır. Bu şairlərin hökmdarlığına,
hakimiyyətinin ədalətinə, qurduğu dövlətin
gücünə, fəth etdiyi ölkələrdəki nüfuzuna
baxdıqda ən böyüklərin ən yaxşı şairhökmdarlar olduğunu görərik. Bu fikrimizi
təsdiqləmək üçün XVI əsrdə hökmdarlıq
etmiş Sultan Süleyman Qanunini, Şah
İsmayıl Xətayini göstərə bilərik. Hər iki
hökmdar həm sözünün, həm də qılıncının
gücü ilə bütün hökmdarlardan fərqlənmişlər.
Vəhdəti-vücud elminə sahib olan
hökmdar insanı Tanrının nişanı bildiyi üçün
onunla ədalətli rəftardan başqa bir qaydaya
sahib ola bilməzdilər ki, buna da yaxından
bələd və sahib olan türk hökmdarları cahan
hökmdarlığına haqlı olaraq iddialı idilər.
Yalnız qılıncın gücünə sahib olanlar məhvə
məhkumdurlar. Sözün gücünə hakim
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olanlar isə əbədi yaşamağa və yaşatmağa
qadirdirlər. Necə ki, bu gün Bilgə Kağanın,
Sultan Süleymanın, Şah İsmayılın sözünün
gücü öz hökmünü itirməmişdir.
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ASLAN Quliyev

Gülümsəyən

qız
B

hekayə

aşdaşlarının arasına çökən bürkü
onu əldən salır, istidən öləzimiş
yovşanların tünd, acı qoxusu
başını gicəlləndirirdi, yovşanların belə
tünd qoxuyacaqlarını təsəvvür eləməzdi.
Balıqqulağı, göbələk bitirmiş, yağışdan,
günəşdən bozarmış daş hasar günəşin
yandırıcı şüalarından qorumasaydı, ayaq üstə
qala bilməz, yıxılardı.
Etinasız baxışlarla ətrafı nəzərdən
keçirirdi, bir az aralıdakı qara mərmərdən
yonulmuş başdaşının üzərindən cavan qız
şəkli boylanırdı. Qız olduqca gözəl idi,
baxışlarından fani dünyanın iztirabları,
həsrəti yağırdı. Belə gözəl qızın dünyasını
tez dəyişməsinə heyfsləndi, görəsən nəymiş
ölümünün səbəbi. Bir vaxtlar gəzirmiş,
gülürmüş, dünyaya gözəllik, fərəh səpirmiş.
İndisə bürküdən boğulan qəbiristanlıqda
uyuyurdu.
Birdən başında tüklərinin biz-biz
durduğunu hiss elədi, qız ona gülümsəyirdi.
Gözlərinə inanmadı, başını silkələyir, özünü
ələ almağa çalışırdı, yox, səhv görməmişdi,
qız gözlərini süzdürərək gülümsəyirdi. Sanki
başdaşı üzərindəki şəkil yox, canlı insan idi.
Cansız sükutla uyuyan qızın şəkli gülümsəyə
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bilməzdi, sadəcə onu isti vurmuşdu.
Molla adamları getməyə çağıranda
dirçəldi, əməllicə sevindi. Getməmişdən əvvəl
bir də dönüb geri baxdı, özüydü ki vardı, qız
gülümsəyirdi. Adamların arasından keçib,
günəşin yandırdığı, yerdən-göydən alov
ələnən meydançaya çıxdı, istidən az qala
huşunu itirəcəkdi. Maşınına keçib matoru işə
salan kimi də sərinkeşi qoşdu, günün altında
qızmış maşın hələm-hələm soyumurdu.
Dostu da gəlib çıxdı, istidən şikayətlənirdi.
Yerini dəyişib dostuna dedi ki, maşını
sür, mən özümü yaxşı hiss eləmirəm. Dostu
da, – “Hamısı istidəndir, – dedi, – rəngruhun ağarıb, istiyə dözümün yoxdusa, gərək
çölə çıxmazdın”. “Əlbəttə, çıxmamalıydım,
– hirslə cavab verdi, – əl çəkmədin,
qonşuluq borcunu verməsəymişəm, dünya
dağılacaqmış, bu qocanı qəbrə qoyub üstünü
torpaqlaya bilməyəcəklərmiş”. Dostu maşını
yerindən tərpətdi, şəhərə doğru istiqamət
götürdü. Maşın gur axına qarışandan sonra
istəməsə də, fikirlərini bölüşməyə ehtiyac
duydu.
– Bilirsən, orda, qəbiristanlıqda…
– Nə olub? – dostu sözünü axıra kimi
deməyə imkan vermədi.
– Qız mənə gülümsəyirdi.
– Harda, qəbiristanlıqda?
– Dənizdə! – hirslə qışqırdı.
Dostu bir şey başa düşə bilməyib, başını
yırğaladı, o isə qızğınlıqla inandırmağa
çalışırdı: “Orda, başdaşının üzərində cavan
bir qız şəkli vardı, qız mənə gülümsəyirdi.
Əvvəlcə inanmadım, elə bildim məni qara
basır, şəkil gülümsəyə bilməzdi. Dəfələrlə
baxdım, amma yanılmırdım, qız doğrudan da
gülümsəyirdi. Hətta qəbiristanlıqdan çıxanda
belə geri boylanıb baxdım, yanılmamışdım”.
Dostu inanmırdı, – “Hamısı istidəndir, –
deyirdi, – gün vurub səni”.
“Döndər maşını geri, – dedi, – gedib
baxaq, görək mən deyəndir, ya yox? Öz
gözlərimlə gördüyümü deyirəm, sənsə istidən
dəm vurursan!”
Dostu qayıtmaq istəmirdi, məcbur elədi,
geri qayıtdılar. Alov püskürən həmən
meydanda maşını saxlayıb düşdülər,
yerdən-göydən ələnən istidən başı hərləndi,
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istidə çox qalmamaq üçün iti addımlarla
qəbiristanlığa getdilər, hələ uzaqdan yovşan
qoxusu vurdu onu. Hər nəydisə bu gün
yovşan qoxusuna dözə bilmirdi, həm də
dözülməz istidə yovşan çox tünd qoxuyurdu.
Başdaşlarının arasından keçib onun dediyi
qəbirə yaxınlaşdılar. Üzərində gözəl qızın
şəkli əks olunmuş başdaşının qarşısında
dayanmışdılar, qız gülümsəyib-eləmirdi,
baxışlarından kədər yağırdı.
– Gülümsəyir? – dostu istehza ilə soruşdu.
– Yox, istəməsə də, təsdiq eləməli oldu.
– Mən deyəndi, səni qara basıb.
– İnan, gülümsəyirdi.
– İndiki kimi?
– Yaxşı, gedək, – mübahisə eləmək
fikrində deyildi.
Geri qayıtdılar, qəbiristanlıq qapısından
çıxanda geri boylandı. Yenə başında
tükləri biz-biz durdu, qız bu dəfə də ona
gülümsəyirdi, ancaq bu acı gülüş idi, istehza,
kinayə var idi bu solğun gülüşdə. Daha
dostuna heç nə demədi, qorxdu deyə, –
“bax, qız gülümsəyir”, – dostu da baxanda
qız gülümsəyib eləməyə.
Evə qayıtdı, fikri-zikri qəbiristanlıqdaydı.
Mərmər başdaşının üzərində gülümsəyən
qız varlığına hakim kəsilmişdi, ona rahatlıq
vermirdi. Özünü tamam unutmuşdu,
neylədiyinin fərqində deyildi, bircə anın
içindəcə hissiz, duyğusuz, etinasız adama
çevrilmişdi. Yuxulu aləmdə yaşayırdı, solğun
gülüşlə gülümsəyən qız gözləri önündən
getmir, qarşısıalınmaz bir maraqla bu sirri
açmaq istəyirdi. Başdaşı üzərindəki şəkil
necə gülümsəyə bilərdi, həm də niyə ancaq
ona gülümsəyirdi?
Açarı burub motoru söndürdü, başını
qaldırıb ətrafa baxanda gözlərinə inanmadı,
qəbiristanlıq qapısının qabağındakı günəşin
yandırıb qarsadığı balaca meydançada
dayanmışdı. Nə vaxt dostu düşmüş, özü
sükan arxasına keçib maşını bura sürmüşdü,
xəbəri olmamışdı. Maşından düşdü, getmək
istəmirdi, ancaq iradəsinin əleyhinə olaraq
ayaqları onu irəli aparırdı. Acı yovşan
qoxusunu ciyərlərinə çəkib rütubət, yanıq
qoxusu verən başdaşlarının arasından keçib,
qızın şəkli olan başdaşına yaxınlaşdı. Qız
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gülümsəyirdi, ancaq getdikcə bu gülüş daha
kinayəli, istehzalı olurdu. Bir az aralıda
qoca kişi cığırlarda bitmiş dəvətikanlarını,
qanqalları bellə dibdən vurub bir yerə
yığırdı. Səslədi, qoca dikəlib başını yuxarı
qaldıranda, – “bura gəl”, – deyə əliylə işarə
elədi. Qoca bir söz demədən ona yaxınlaşdı,
baxışlarında sual, maraq var idi. Başdaşını
qocaya göstərib, üzərindəki şəklə baxmağı
xahiş elədi.
– Baxdım, nə olub?
– Bir şey hiss eləmirsən?
– Yox, – qoca başını yırğaladı, – şəkildi
də.
– Gülümsəyir, görmürsən? – səsini
qaldırdı.
– Neyləyir?
– Gülür!
– Sən dəlixanaya get, yerin oradı. Burda
ölülər yox, dirilər də gülmürlər.
– Qoca sarsaq! – nifrətlə dedi.
– Necə dedin?!
Qoca hərləyib beli onun başına vurmaq
istədi, vaxtında geri sıçramasaydı, bel başını
iki yerə böləcəkdi. Qocanın əl çəkmək fikri
yox idi, arxasınca düşmüşdü, hərləyir, fırlayır,
bellə tutuzdurmaq istəyirdi. Bel torpağa,
daşa dəyir, cingildəyirdi. Birtəhər canını
qurtara bildi, qaçıb küçəyə çıxcaq taksi
saxladı, oturan kimi də sürücüyə sürməsini
tapşırdı. Yalnız taksi yerindən tərpənib on-on
beş addım aralanandan sonra öz maşınının
arxada qaldığı yadına düşdü. Taksini
saxlatdırıb geri boylandı, güzgüdə əlində bel
olan qocanın maşının yanında dayandığını
gördü, qayıda bilməzdi, hirsli qoca beli ilə
axırına çıxardı. Yalnız o çıxıb gedəndən
sonra taksini geri sürdürdü, maşınına minənə
kimi qorxu hissi onu tərk eləmədi, qocanın
indicə hardansa çıxıb beli başına vuracağını
gözləyirdi. Maşını yerindən tərpətdi. Sərinkeş
işləyir, soyuq hava axını onu ağuşuna alır,
ancaq qəlbini didən fikirlərdən yaxa qurtara
bilmirdi. Nə qədər çox düşünürdüsə, bir
o qədər labirintə düşür, dalana dirənirdi.
Nahaq gəldi. Nəyisə aydınlaşdıra bilmədi,
ondan başqa kimsə qızın gülümsədiyini görə
bilmirdi. Ən qəribəsi də getdikcə bu gülüş
acı, kinayəli olurdu.
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Bu sirrə aydınlıq gətirmək üçün dəfələrlə,
həm də günün müxtəlif vaxtlarında
qəbiristanlığa gedir, başdaşının üzərindəki
şəklə baxır, hər dəfə də yanılmadığını
görürdü: qız istehzalı, kinayəli təbəssümlə
gülümsəyirdi. Xoşbəxtlikdən bircə dəfə
də olsa hirsli qoca ilə rastlaşmırdı.
Qəbiristanlıqda o qədər vaxt keçirirdi ki,
yovşanın kəsif qoxusu üst-başına, paltarlarına
hopurdu.
Dostu onun qəbiristanlıqdakı şəkillə
maraqlanmasından hansı yollasa xəbər
tutmuşdu. Bir gün işdən qayıdanda dedi,
– Gəl gedək qəbiristanlığa, görüm səni ora
çəkən nədir.
Dostu psixoloqdu, deyirdi insanda
bu kimi hallar olur, kişinin fotoşəkillərlə,
ikonalarla, heykəllərlə cinsi istək arzusunda
olması piqmalionizm adlanır. Başdaşının
üzərindəki şəklə vurulmaq isə kişilərdəki psixi
pozğunluğun başqa təzahürüdü, bu daha çox
şizofrenik əlamətdir. Hirsləndi, – “Özündən
nələr uydurursan, mən o qıza, ya da onun
şəklinə vurulmamışam. Mən adi bir sirri
açmaq istəyirəm: niyə bu qızın şəkli mənə
gülümsəyir, ən çox da təklikdə olanda?
Maşına oturub birlikdə qəbiristanlığa
getdilər, dostu yaxınlaşıb qızın şəklinə əlini
sürtdü, bilmək olmurdu nəyi aydınlaşdırmaq
istəyir, sonra da fotoaparatını çıxarıb
daşın şəklini çəkdi. Geri qayıdanda ondan
soruşdu: “Sən qızlarla qeyri-adi hadisələr
yaşamayıbsan ki?” “Yox, – dedi, – həyatda
qeyri-adi hadisələr yaşadığım olub, qızlara
gələndə isə, onlarla bir qayda olaraq
adidən adi hadisələr yaşamışam. Üç dost
idik, kafe işlədirdik, içəridə beş-altı yataq
otağı var idi. Hər yerdən qızlar gəlir, orda
müştərilərlə görüşürdülər. Yazırlar e, guya
qızları zorla bu işlərə cəlb eləyirlər, şəxsən
mənə təsadüf eləməyib. Kimsəni ora zorla
gətirmirdik, əksinə, on dörd, on beş yaşlı
qızları ordan qovduğum çox olub. Yalvarır,
yaxarır, əl çəkmir, onlara müştəri tapmağı
xahiş eləyirdilər. Atasından küsən, ailəsindən
inciyən, dolanmaq, yemək üçün pul tapa
bilməyənlər, aldananlar, sevgililərindən
ayrılanlar, boşanmış ailələrdə yaşayanlar
bizə gəlirdilər. Aralarında hər cür qızlar
28

olurdu, hansını istəyirdim, onunla da vaxt
keçirirdim. Nəyə görə də qeyri-adi hadisə
yaşamalıydım?”
Yalnız həyətdə nəyisə xatırlayıb dostuna,
– “Qeyri-adi hadisə olub, – dedi, – amma
qızlarla bağlı deyildi. Təxminən üç ay bundan
əvvəl birdən hiss elədim ki, daha o kafeyə
getmək istəmirəm. Neylədimsə, özümü orda
işləməyə məcbur eləyə bilmədim, öz payımı
dostlarıma satıb, ordan getdim və bir daha
qayıtmadım”.
– Hər şeyi orda axtarmaq lazımdı! –
dostu dedi.
– Yəni harda?
– O qızın nə vaxt öldüyünü bilirsənmi?
– Hə, başdaşının üzərində ölüm tarixi
yazılıb. Bu ilin aprel ayında.
– Yəni üç ay bundan əvvəl, – dostu
mənalı tərzə dedi.
Lənət şeytana, psixoloq nə demək
istəyirdi? Hər halda, qəribə bir uyğunluq var
idi, düz üç ay bundan əvvəl kafeni satmış,
ordan getmişdi. Qız da üç ay bundan əvvəl
ölmüşdü. Bu tarixlər arasında nə əlaqə ola
bilərdi?
Dostu, – “Belə olmayacaq, – deyirdi, –
özün heç, məni də işə salıbsan, ancaq bu
haqda fikirləşirəm. Ağlı başında olan, sağlam
bir adam niyə belə cəfəngiyat danışmalıdı?
Gecə gedək qəbiristanlığa, qəbri qazıb,
qızı çıxaraq, onda bir çox suallara cavab
taparıq”. “Necə? – qışqırırdı. – Yoxsa qızın
alnına yazılıb niyə və nədən ölməsi, niyə
mənə gülümsəməsi? Ya bəlkə qədimilərdə
olduğu kimi qızın həyatını daş, gil lövhələrə
yazıb, özüylə birlikdə basdırıblar?” Dostu əl
çəkmirdi, – “Nə sirr varsa, o qəbirdədir, –
deyirdi, – qazıb meyiti çıxarandan sonra hər
şey aydınlaşacaq”.
Məcbur qalıb dostunu qovdu,
yatmamışdan qabaq Allaha dua elədi: “İlahi,
məni psixoloqlardan qoru!”
Səhər anası onu oyatdı, dostu ölmüşdü,
meyitini qəbiristanlığın qapısı ağzında
tapmışdılar. Geyinib küçədəki uşaqların
yanına getdi, məlum oldu ki, psixoloq nədən
ötrüsə ling, bel götürüb gecə qəbiristanlığa
gedib, üç ay bundan əvvəl ölmüş bir qızın
qəbrini qazmaq istəyib, linglə bir-iki daşı
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yerindən tərpədib, amma nə baş veribsə
lingi, beli orda ataraq geri qaçıb. Necə
qorxubsa, özünü ancaq qəbiristanlığın
qapısına qədər çatdıra bilib, orda isə bağrı
çatlayıb ölüb. Hər şey ona aydın oldu:
dostu qəbiri qazıb qızın meyitini çıxarmaq
istəyirmiş, ancaq birdən necə olubsa,
qızın şəklinə baxıb və qız da yəqin ki, ona
gülümsəyib. O da qorxub qaçıb, amma
ürəyi dözməyib, gecəyarısı qəbiristanlıqda
belə mənzərə ilə rastlaşmaq hər bir adamı
vahiməyə salardı. Adam dəliymiş, vəssəlam;
sənin gecə qəbiristanlıqda nə işin vardı, qızın
meyitini çıxarıb neyləmək istəyirdin?
Xəstə olduğunu bəhanə gətirib dostunun
dəfninə getmədi, böyük qardaşı deyəndə ki
belə omaz, gedək, qonşuluq borcunu verək,
etiraz elədi. “Sən get, ver borcunu, mən
isə vermək istəmirəm, qonşuluq borcunu
vermək mənə baha başa gəlir”, – dedi.
Bir şey başa düşməyən qardaşı da başını
yırğalayaraq getdi.
İki-üç gündən sonra təzədən maşına
oturub qəbiristanlığa sürdü, giriş qapısının
ağzında saxlayıb düşdü, həmin başdaşının
yanına getdi. Qız şəkildən yenə də kinayə ilə
gülümsəyirdi, açıq-aşkar, bu boyda illüziya,
qarabasma ola bilməzdi. Yaxınlaşıb bir
daha başdaşının üzərindəki yazıları oxudu.
“Ağayeva Gülarə Çapar qızı”. Aşağıdan
olum-ölüm tarixləri də yazılmışdı. “13/lV1989, 18/lV-2007”. Düşünmədən birbaşa
qəbiristanlıq müdiriyyətinin yanına getdi,
müdir yerində idi. Onu yaxşı qarşıladı,
suallarına da həvəslə cavab verdi. Müdir
qızın dəfn gününü olduğu kimi xatırlayırdı,
çünki qızı zorlayıb öldürmüşdülər, qohumları,
qonşular hirsliymişlər, ata-anası isə
özlərini öldürürmüşlər. Müdir bununla
da kifayətlənmədi, qızın ünvanını da ona
verdi, burda basdırılanların ünvanlarını da
yazırmışlar.
Müdirin yanından çıxanda bir az da
heyrətlənmişdi, demək, qız öz əcəliylə
ölməyibmiş, zorlayıb, işgəncə ilə
öldürmüşdülər. Elə isə faciəli taleyi olan bu
qız şəkildən ona niyə gülümsəyirdi? Niyə
məhz ona?
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Maşına oturandan sonra motoru işə
salıb, bir müddət fikirli halda qaldı. Hədsiz
yorulmuşdu, başı ağrıyır, gicgahları
zoqquldayırdı. Maşını yerindən tərpədib
müdirin verdiyi ünvanı axtarmağa yollandı.
Verilən ünvanı tapmaq çətin olmadı. Qız
yaxınlıqdakı qəsəbədə olurmuş. Maşını xaki
rəngli qoşa lay qapının ağzında saxlayıb
düşdü. Qapının zəngini basanda həyəcandan
əlləri titrəyirdi, yaxşı, atası, ya da anası
çıxdı, nə deyəcəkdi? Deməyəcəkdilərmi
sənə nə lazımdı? Olmaya onlara deyəcəkdi,
bəs üç ay bundan əvvəl ölmüş qızınızın
başdaşındakı şəkli mənə niyə gülümsəyir?
Azından soruşacaqdılar ki, sənə nə lazımdı,
nə istəyirsən, niyə gəlibsən?
Nəhayət, qapı açıldı və başında tükləri
biz-biz durdu. Qapını açan həmən qız idi,
başdaşının üzərində şəkli olan, dizdən
cins şalvar, nazik qırmızı parçadan
kofta geymişdi, gur saçları çiyinlərinə
səpələnmişdi.
– Gülarə? – heyrətlə soruşdu.
– Hə, – qız başı ilə təsdiq elədi.
– Ağayeva?
– Aha!
– Siz sağsız?
– Necə yəni? – qız qaşlarını çatdı.
– Ölübsüz axı!
– Başın xarabdı?
Qız dedi və onun nə deyəcəyini
gözləmədən qapını çəkib bağladı. Qapının
ağzındaca donub qalmışdı, özünü ələ ala
bilmirdi. Nələr baş verirdi, bu yuxuydu, ya
reallıqdı? Qızın qəbri qəbiristanlıqdaydı,
ölmüşdü. Özü də müdirin dediyinə görə,
onu faciəli surətdə, zorlayıb öldürmüşdülər.
Bu günsə özü qapını onun üzünə açdı.
Maraq hər şeyə üstün gəldi, təzədən qapının
düyməsini basdı, bu dəfə də qapını qız açdı,
hirsliydi.
– Yenə nə lazımdı?
– Bağışlayın, inanmayacaqsız, amma
qəbiristanlıqda sizin qəbriniz var. Başdaşının
üzərində öldüyünüz yazılıb. Ünvanınızı
müdirdən alıb bura gəlmişəm.
– Nağıl danışırsan? – qız ona inanmırdı.
– İnanmırsan?
– Sən olsan inanarsan?
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– İnanmırsan, gedək baxaq. Burdan on
dəqiqəlik yoldu.
– Gedək, – heç gözləmədiyi halda qız
razılıq verdi.
Qız onun maşınına əyləşdi, bu təklifi
qəbul eləməyəcəyini gözləyirdi, qızın isə
indiyə kimi tanımadığı, bilmədiyi birinin
maşınına fikirləşmədən minməsi onu çaşdırsa
da, sevindirdi. Bəlkə elə qız öz qəbirinə
baxandan sonra hər şey aydınlaşacaqdı. Hər
halda, bu sirrə qəbir sahibindən daha yaxşı
aydınlıq gətirəcək birisini tapmaq olmazdı.
Qəbiristanlığa kimi dinib danışmadılar, qız
fikirli idi, pəncərədən çölə baxır, heç nə
soruşmurdu.
Yalnız öz qəbirinin qarşısında qız
canlandı, əvvəlcə gülürdü, ancaq yaxınlaşıb
başdaşına baxandan sonra həyəcanlandı,
nəsə demək istəyir, ancaq dili söz tutmurdu.
Birdən dönüb ona baxdı və sapsarı saraldı,
tir-tir əsirdi, gözləri alacalanmışdı.
– Sənə bir şeymi oldu? – qızın qolundan
yapışmaq istədi.
– Yaxın gəlmə! – qız qışqırıb geri çəkildi.
– Nə olub axı?
– Qatil! Əclaf!
Qızın qolundan yapışdı, heç nə başa düşə
bilmirdi, birdən-birə buna nə oldu? Niyə
ona qatil deyirdi, qızın çiyinlərindən yapışıb
silkələyir, ancaq qız özünə gələ bilmirdi. Tora
düşmüş quş kimi titrəyir, əlindən qurtarmaq
istəyir, çabalayırdı. Qızı bir təhər dilə tutub
maşına gətirdi, soyuducudan su şüşəsini
götürüb üz-gözünə soyuq su çilədi. Qız
özünə gəlsə də, dili söz tutmurdu, nəhayət
özünü ələ alıb danışmağa başladı. “Mən
başdaşına, sonra da sənə baxan kimi hər şeyi
xatırladım. Yağışlı bir axşam ad günündən
çıxmışdım, küçənin işıqları sönmüşdü,
avtobus da yox idi. Bir maşının gəldiyini
görüb, taksi olduğunu zənn eləyərək əl
elədim, maşın saxladı və mən də mindim.
Həmin bu maşın idi, səndən başqa iki nəfər
də var idi. Biri uzun, arıq, daz, o birisi də
ortaboylu idi, gözləri işıldayırdı. Düşmək
istədim, qolumdan yapışıb qoymadınız,
qışqırmayım deyə ağzımı tutdunuz. Sən
deyirdin, buraxaq getsin, orda bəs qədər
qız var, dostların isə razılaşmırdılar, –
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“Nə danışırsan, birinci dəfədi belə gözəl
qız görürük. Öz xoşuyla minib, zorla
mindirməmişik ki?” – deyirdilər. Nə qədər
çalışdım, çabaladımsa, onların əlindən
qurtara bilmədim, məni bir kafeyə gətirib,
orda növbə ilə zorladız”.
Lənət şeytana, qız doğrudan da dostlarını
görübmüş kimi danışırdı, dediyi əlamətlər
eynən dostlarına uyğun gəlirdi. Onun
təkidi ilə qız yenidən danışmağa başladı:
“Uzun dedi ki, bunu belə buraxmaq olmaz,
yerimizi-yurdumuzu bildi, bizi tanıdı, gedib
satacaq. Öldürməkdən başqa çarəmiz
yoxdu. Ortaboylu oğlanla sən məni boğub
öldürdüz. Uzun sənə dedi ki, basdırmaq qaldı
sənin boynunda, aparıb xarabalıq bir yerdə
basdırarsan”.
“Sən bunları yuxuda görübsən, – qızı
inandırmağa cəhd eləyirdi, – yaxşı, biz
səni zorlayıb öldürmüşüksə, sən necə sağsalamat ola bilərsən? Olmaya öləndən sonra
dirildin? Ölmüşdünsə, bizim danışdıqlarımızı
necə eşidirdin? Amma bu qəbir məsələsi
məni də çaşdırır, ölməyinə ölməyibsən, bəs
bu qəbir kimindi? Kim səninlə belə zarafat
eləmək fikrinə düşüb? Nəyə görə başdaşının
üzərindəki şəklin mənə gülümsəyirdi? Bu
suallara cavab tapmaq istəyirdim, tapa
bilmədim, kələf bir az da dolaşdı”.
Bir qədər özünə gələn qız da çaşıb
qalmışdı, sağ-salamatdısa, demək, kimsə
onu öldürməmişdi, bayaq danışdıqlarını da
yuxuda görmüşdü. Yuxuda niyə məhz onları
görməsi, həm də olduğu kimi, qızın özünə də
qəribə gəlirdi.
“Gedək səni aparım evinizdə qoyum, –
qıza dedi, – unudaq bütün bunları. Bu dolaşıq
işlərdən onsuz da bir şey başa düşmədim”.
Qızı qapılarının qabağında düşürtdü.
– Yenə görüşəkmi? – qızdan soruşdu,
əslində isə bir daha bu qızla görüşmək
istəmirdi.
– Yox! – qız hirslə deyib, qapını açaraq
içəri keçdi, arxaya belə baxmadan çəkib
bağladı.
Bir müddət də dayanıb gözlədi, heç nə
başa düşə bilmirdi. Soyuducudan soyuq su
götürüb içdi, qərara aldı ki, işlərini qaydaya
salıb, ucqar bir yerə çıxıb getsin, paytaxtın
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səs-küyündən uzaq bir yerdə heç olmaya
beş-on gün dincəlsin. Əsəbləri qaydasında
deyildi, bu son hadisə isə onu büsbütün
yordu, əldən saldı.
***
Bu hadisədən bir həftə keçmişdi, artıq
işlərini qaydaya salmışdı, istirahətə yola
düşmək üçün hazırlıq görürdü. İşdən qayıdıb
evə gedəndə maşınını polislər saxladı,
özünə gəlməyə imkan vermədən qollarını
qandallayıb şöbəyə apardılar. Onu burda
dindirən müstəntiq dedi ki, Ağayeva Gülarə
Çapar qızı bir həftə bundan əvvəl yoxa
çıxıb. Onu son dəfə sənin maşınına minən
görüblər, gedib və bir daha qayıtmayıb.
– Qayıdıb! – inamla dedi.
– Hara?
– Evlərinə. Mən onu gətirib qapılarının
ağzında maşından düşürtmüşəm.
– Bəs sən onu hara aparmışdın?
– Qəbristanlığa.
– Ora niyə? – müstəntiq inamsızlıqla
səsləndi.
– Qəbrini göstərməyə.
– Göstərdinmi? – müstəntiq istehza ilə
gülümsəyirdi.
– Göstərdim!
Başına gələnlərin hamısını, o cümlədən
qızın ona dediklərini də müstəntiqə danışır,
müstəntiq isə inamsızlıqla qulaq asırdı. Qızın
hansı qəbiristanlıqda dəfn edildiyini öyrənib
getdi və axşam təzədən onu yanına çağırdı.
“Sən danışanda mən inanmamışdım, amma
doğrudan da qəbiristanlıqda qızın qəbri
var idi. Birinci dəfəydi hansısa manyakın
zorlayıb öldürdüyü qızı belə təntənə ilə dəfn
eləməsinin şahidi oluruq. Qəbiri açdıq.
Qızın meyiti ordaydı, ilkin ekspertiza təsdiq
elədi ki, qız doğrudan da zorlanıb, sonra
da boğularaq öldürülüb. Dostlarını da həbs
elədik, bu qızı tanımadıqlarını, indiyə kimi
haqqında belə eşitmədiklərini deyirlər,
amma ortalıqda təkzibedilməz fakt var.
Yeri gəlmişkən, dostların bu qızdan əlavə
də xeyli qızı aldadıb, yoldan çıxararaq öz
kafelərinə aparıb, orda zorlayıb, sonra da
digər müştərilərə xidmət göstərməyə məcbur
eləyirmişlər. Onları polislə hədələyən iki qızı
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öldürüb yarımçıq bir tikintinin həyətində
basdırıblar. Meyitləri də çıxarmışıq, şahidlər
bu faktı təsdiq eləyiblər, ən qəribəsi isə
dostların hər şeyi boyunlarına alsalar da, bu
qızı tanımadıqlarını, öldürmədiklərini inadla
deyirlər. Halbuki bir meyitin az, ya çox
olması onların vəziyyətini dəyişdirməz. Bu
işdə başqa qəribəliklər də çoxdu. Ekspertiza
qızın üç ay bundan əvvəl öldüyünü deyir,
qəbiristanlığın müdiriyyəti də bu faktı təsdiq
eləyir. Di gəl qızın valideynləri qızlarının
bu üç ayı onlarla birgə yaşadığını, bir həftə
bundan əvvəl yoxa çıxdığını deyirlər. Qızlarını
basdırmadıqlarını, bu məqsədlə qəbiristanlığa
getmədiklərini desələr də, gözətçi də,
qəbiristanlığın müdiri də üzləşmədə dəfnə
gələnlərin çoxunu tanıdı. Biz bu gün axtarıb
başdaşının hansı emalatxanada hazırlandığını
öyrənmişik, üzləşmə keçirəcəyik, əgər daşı
sifariş verənlərin qızın atası, qohumları
olduğu təsdiq olunarsa, sənə kömək
eləyəcəyəm”.
– Demək, qız qəbirdəydi? – heyrətlə
soruşdu.
– Hə.
– Həm də üç ay bundan əvvəl öldürülüb?
– Elədi.
– Onda mənimlə bir həftə bundan əvvəl
qəbiristanlığa gedən qız kim imiş?
– Səninlə qəbiristanlığa gedən elə həmən
qız imiş. Bir həftə bundan əvvəl onu sənin
maşınına minən görüblər.
– Bəs onda üç ay bundan əvvəl öldürülən
qız kimdi? İndi bu qızların hansının ölümünü
mənə sırıyırsız?
– Bu qızların yox, bir qızın. Sadəcə, nəyə
görəsə şahidlər, xüsusi ilə də qızın ata-anası
tarixlərdə dolaşıqlığa yol verirlər.
Müstəntiq dediyi kimi də elədi, bir
azdan onu geniş bir otağa apardılar, ondan
başqa da burda on beş-iyirmi adam var
idi. Müstəntiq daşyonanın gətirilməsinə
göstəriş verdi. Qapqara şəvə saqqalı olan,
sağlambədənli cavan oğlan içəri girəndə
sanki çiyinlərindən yük götürüldü. Bu oğlanı
tanımırdı, ilk dəfəydi görürdü, demək, oğlan
da onu tanıya bilməzdi. Oğlan isə içəri girib
adamları nəzərdən keçirən kimi gəlib onun
qarşısında dayandı.
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– Buydu! – inamla dedi.
– Səhv eləmirsən ki?
– Yox, – oğlan başını yırğaladı, – pulumu
qabaqcadan verdi, başdaşını da gəlib
vaxtında apardı. Təzə model “BMW”-si var
idi.
Polislər onu güclə qızın qohumlarının
əlindən ala bildilər, qəzəblənmiş adamlar
onu didib-parçalamaq, öldürmək istəyirdilər.
Saçını yolur, paltarlarını cırıb dağıdır, harası
gəldi təpik-yumruq ilişdirirdilər. Kameraya
gətiriləndən sonra belə bir müddət özünə
gələ bilmədi, bu adamlar ondan nə
istəyirdilər, axı bu cinayətdən xəbəri yox idi.
Di gəl buna kimisə inandıra bilmir, yanıbyaxılırdı.
Onu qəbirin üstünü götürən usta, orda
işləyən fəhlələrlə də üzləşdirdilər, hamısı
birağızdan işi onun gördürdüyünü deyirdilər.
Hətta usta bir xeyli də razılıq elədi, guya
haqlarını artıqlaması ilə veribmiş, elə buna
görə də istəsə belə, onu unuda bilməzmiş.
O isə bu adamları həyatında ilk dəfəydi
görürdü.
Sonra onu xəstəxanaya tibbi müayinəyə
göndərdilər, müstəntiq ağlının, şüurunun
qaydada olmadığı qənaətinə gəlmişdi.
Həkimlər isə hərtərəfli müayinədən sonra
tamamilə sağlam, normal adam olduğunu
dedilər. Həkimlər haqlı idilər, indiyə kimi
xəstələnməmiş, nə vaxtsa həkimə müraciət
eləməmişdi.
Müstəntiq onu yanına çağırdı, – “Sənə
köməyim dəyməyəcək, – dedi. – Fakt
ortalıqdadı, deyək ki, qızı sən öldürməyibsən,
bəs öldürmədiyin qız üçün niyə başdaşı sifariş
verirdin? Nəyə görə tanımadığın, bilmədiyin
qızı dəfn eləməliydin? Qaldı tarixlərdəki
dolaşıqlığa, qəbri satan işçilərin dedikləri
ilə qızın qohumlarının, qonum-qonşularının
dediklərinin üst-üstə düşməməsinə, belə
düşünürəm, biz bu məsələləri heç vaxt sona
qədər aydınlaşdıra bilməyəcəyik, onu da
düşünürəm ki, heç lazım da deyil. Ortalıqda
cinayət və qatillər var, cinayət açılıb, qatillər
həbs olunub. Bunları aydınlaşdırmışıq
kifayətdir. Sənə yalnız bir köməyim dəyə
bilər, tapşıraram, nə lazımsa, versinlər”.
Müstəntiq gedəndən sonra acı-acı
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düşünürdü: “Mənə nə lazım olacaq,
verələr, ya verməyələr. İşləmədiyim bir
cinayətdən ötrü ittiham olunuram, məni
öldürmək istəyirlər. Yaxşısı həmən gün
dəfnə getməmək idi, getməsəydim, qızın
şəklini görməsəydim, ağılsızlıq eləyib qızı
axtarmasaydım, indi burda deyildim”.
Böyük qardaşı onunla görüşə gəldi, ona
bir bağlama verdi.
– Çörəyin arasında lezva var, – pıçıltı ilə
dedi.
– Nə? – inamsızlıqla soruşdu.
– Lezva.
– Nəyimə lazımdı, olmaya boğazımı
kəsməliyəm?
– Boğazını yox, ay qoyun, venanı!
– Niyə, nədən ötrü?
– Niyəsini bilmirsən?
– Bilmirəm! – səsi gəldikcə qışqırırdı.
Qardaşı nifrətlə başını yırğalayırdı:
– Camaatın qızını zorlayırsan, öldürüb
basdırırsan, amma niyəsini bilmirsən, hələ
bir böyürürsən də. Bu maddə ilə türməyə
düşəndə bilirsənmi neyləyəcəklər? Alçaldıb,
işgəncə verə-verə öldürəcəklər. Orda
yatanların anaları, bacıları, qızları çöldədi,
sənin kimi manyakı bağışlamazlar. Sağ olsun
müstəntiq, bizi ikinci rüsvayçılıqan qurtardı.
Qardaşına qulaq asır, başa düşürdü ki,
taleyi artıq həll olunub, kimsənin ona köməyi
dəyə bilməz. Yer üzündə onu qurtaracaq,
xilas eləyəcək qüvvə yoxdu. Əslində qardaşı
ağıllı təklif eləyirdi.
– Sənə bir şey lazım olacaq? – qardaşı
soruşdu.
– Hə, – dedi.
– Nə?
– Araq və yovşan.
– Gətirərəm, – qardaşı söz verdi.
– Qəbiristanlıq yovşanı olmasın, –
arxadan qışqırdı, amma deyəsən, qardaşı
onu eşitmədi.
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Qan Turalı

Ustad

U

stad deyəndə mənim
gözüm qarşısında
Mirzə Cəlil canlanır.

Mən bu dünyada Mirzə
Cəlildən usta yazıçı tanımıram.
Onu zəmanə özü yaratmışdı,
təbiət özü yaratmışdı. Lakin
bütün dahilər kimi Mirzə
Cəlil anlaşılmaq dərdi ilə
üzləşdi. Mistika kimi çıxmasın,
başımıza gələn bütün bəlaların
kökündə də Mirzə Cəlili
anlamamaq dayanır.
“Zira o hər şeydən əvvəl inqilabçı idi”.
Engels bu sözü Marks haqqında deyib. Biz də
Mirzə Cəlil haqqında deyək. Bəli, o, inqilabçı
idi. Amma onun inqilabçılığı zorən idi.
1894-cü ildə, cəmi 28 yaşında Azərbaycan
ədəbiyyatının ən ali əsərini yaratmışdı.
“Danabaş kəndinin əhvalatları”nı deyirəm.
Nobel verilmədiyi zamanlardır. Amma bu
cür şedevrə imza atan adam nə deyirdi?
“Yazaram, amma inanmıram ki, oxuyalar”.
Və o şedevri qırağa qoyub yazdığını oxutmaq
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istədi. Başa düşdü ki, özü zirvədədir, xalqı
dərədə. İt boğuşduran xalqa povest yazırdı.
Axundovun teatrı olmayan xalqa dram
yazması kimi... Jurnal buraxırdı. Oxucularını
özü yaradırdı.
Jurnalının şöhrəti ölkələri aşdı. İllər
keçirdi, o, doldurduğu bir anketə peşəsini
“jurnalist” kimi qeyd etdi. Yazıçı yox.
Ömrünü ədəbiyyatdan çox oxuculara həsr
etdi. Bircə onu deyim ki, yazısıyla Təbrizdə
fahişəxana bağlatdırdı. Yazıçısı fahişəxana
bağlatdıran başqa xalq varmı bu dünyada?!
Mirzə Cəlil insan kimi heç də inqilabi
keyfiyyətlərə malik deyildi. Ünsiyyətə
girməyi sevmirdi. Əleyhinə çoxlu yazılar
yazılırdı. Dostu, demək olar ki, yox idi.
Başının üstünə yazıb yapışdırmışdı ki,
salamlaşanda əl verməyin. Bu qədər xəstəhal
bir vasvasılığı vardı. Tanısaydınız, insan
kimi çox sevməzdiniz bəlkə. Amma xalqı
yolunda yanan və bunu bircə dəfə də dilinə
gətirməyən bir ocaq idi. Bu ocaqdan çox
ürəklərə qığılcım düşəcəkdi. O ocaqla əsrlər
qızınacaqdı.
Bu adam Azərbaycan jurnalistikasını
yaradacaqdı. Axundovdan sonra
ölgünləşən Azərbaycan dramaturgiyasını
dirildəcəkdi. Sabiri yetişdirəcəkdi. Üzeyir
bəyi yetişdirəcəkdi. Amma heç kimlə əllə
görüşmək istəməyəcəkdi.
İndi yuxarı başa çıxartdığınız o Bakı
milyonçuları var ha, onlar muzdlu qatil tutub
Tiflisə göndərəcəkdilər. O qatili təsadüfən
Tiflis polisi həbs edəcəkdi. Üstündə də iki
tapança. Etiraf edəcəkdi ki, muzdlu qatildir,
Mirzəni vurmağa gəlib. Mirzə revolver
alacaqdı, üstündə gəzdirəcəkdi. O silah yüz il
sonra açılıb Rafiq Tağını öldürəcəkdi.
Üç dəfə evlənəcəkdi. İki arvadı da
öləcəkdi. İlk arvadı öldükdən sonra qızına
baxa bilməyəcək, bir gün susmadan ağlayan
qızını aparıb quyuya atmaq istəyəcək, yoldan
qayıdacaqdı. Qızının qatili olmayacaqdı,
minlərlə qızın gözünü açacaq, onları maarif
nuruna boyayacaqdı. Müəllim kimi evlərə
gedib qız uşaqlarını məktəbə gətirtmək üçün
yalvaracaqdı.
Evləndiyi ikinci arvadı əsəb xəstəsi
olacaqdı. Dözəcəkdi ona. Deyinmələrinə,
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jurnalı buraxmağa davam
edəcəkdi.
Jurnala “Allahsız”
adı qoyacaqdılar. Məktəb
yaşlarından Allahsız olan
Mirzə bunu özünə dərd
edəcəkdi. Çünki onun qayəsi
başqaydı. O, ürəklərə maarif
nuru səpmək istəyirdi. Amma
adı “kiçik burjua yazıçısı”
kimi damğalanacaqdı.
Kasıblığa tərk ediləcəkdi.
Qızınmaq üçün əlyazmalarını
yandıracaqdı. Yanvar ayının
ilk günlərində gözünü
dünyaya yumacaq, son
sözü isə “Mithət gəlmədi?”
olacaqdı.
Hə, Mithət... Mirzədən altı
ay sonra gənc yaşında vərəm
olan Mithət... Quyuya atmaq
istədiyi qızı Münəvvərin
zürriyyəti olmayacaqdı.
Digər oğlu Əhməd isə II
Dünya Müharibəsi illərində
İrana gedəcək və geri
qayıtmayacaqdı. Mirzənin
bu torpaqlarda heç bir izi
qalmayacaqdı. Amma bunlar
bioloji məsələlərdir. Çünki
bütün Azərbaycan ziyalıları Mirzə Cəlilin
mənəvi övladlarıdır. İspan ziyalısını Servantes
yaratmayıb. İngilisi Şekspir. Amerikanı
Mark Tven. Rusu Tolstoy. Fransızı Hüqo.
Amma Mirzə Cəlil təkcə müasirlərinin deyil,
özündən sonrakı bütün ziyalıların ürəyinə işıq
salacaqdı. Mirzə Cəlil özündən sonrakı bütün
ziyalı nəslinin yaradıcısı olacaqdı. Çünki
Mirzə Cəlili Azərbaycan özü yaratmışdı,
zəmanə özü yaratmışdı.
Bir yuxu görmüşdü ömrünün son
illərində. Dar bir otağa salırlar Mirzəni.
Bircə yer var işıq düşən. Oranı da kərpiclə
hörürlər. Yalvarır, “məni işığa həsrət
qoymayın”, – deyir. Amma aman yoxdur,
kərpicləri hörürlər. Bax, o, Mirzə deyil
əslində. O, bizik, bizim bəlalı xalqımızdır.
O işıq da Mirzənin işidir, o işıq Mirzədir, o
pəncərə Mirzədir.

CƏLİL

MƏMMƏDQULUZADƏ
tikanlı sözlərinə. Pristav olmaq istəyəcəkdi
bu illərdə. Alınmayacaqdı. Tiflisə gedəcəkdi.
Arvadı orda öləcəkdi. Jurnalist olacaqdı.
Hər gün Zeynəb ağanın qəbrinin üstünə gül
qoyacaqdı. Əsəb xəstəliyindən ölən arvadını
heç zaman unutmayacaqdı.
Bu şəxsi problemlər məngənəsindən
boğulan qaradinməz, tündməcaz adam
Sabirin ölümü ilə dərin depressiyaya
düşəcəkdi. Bir müddət yazmayacaqdı. Hətta
jurnalı bağlamaq haqqında düşünəcəkdi.
Amma etməyəcəkdi. Dostunun intiqamını
sonuna qədər alacaqdı. O intiqam savaşı hələ
də davam edir.
Qəribəsi odur ki, həm Cənubi
Azərbaycandakı Azadistan hökumətindən,
həm də Azərbaycandakı Şura hökumətindən
maarif naziri postu təklifini alacaqdı. Amma
rədd edəcəkdi. Təbrizdən Bakıya gələcək və
34
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Təkcə yazıçı deyildi, amma bircə
“Poçt qutusu” hekayəsi onu yazıçı
etmişdi.
Təkcə jurnalist deyildi, hərçənd
Azərbaycan mətbuat tarixində
“Molla Nəsrəddin” qədər güclü bir
jurnal heç zaman olmayacaqdı.
Təkcə, müəllim deyildi, amma
Azərbaycanın ondan böyük müəllimi
olmayacaqdı.
Təkcə, publisist deyildi, amma
publisistikamızı da o yaradacaqdı.
Təkcə, şair deyildi, amma
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“Millət necə tarac olur olsun”u o
yazdıracaqdı.

O, Ustaddır. Ömrü boyu
minnətdar olacağımız əzizimiz,
ən böyük yazıçımız, ən
müqəddəs insanımız...
Bizi biz edən adam.
Dəli yığıncağından,
ölülərdən kamança düzəldən
adam...
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Andre Moruanın
anadan olmasının
130 illiyidir

ANDRE
MORUA

Yaşamaq
elmi haqqında
gənc dostuma

məktub
1965-ci il

(kitabdan fraqment)

M

ənim səksən yaşım var, sizinsə
iyirmi. Sizi tanıyanlardan
haqqınızda çoxsaylı xoş sözlər
eşitmişəm. Və budur, siz məndən həyatınızı
necə qurmaq barədə məsləhət istəyir, başqa
sözlə desək, Balzakın “Vadi zanbaqları”nda,
yaxud Hötenin “Vilhelm Meyster”ində
olduğu kimi, “Tərbiyəvi məktub” yazmağımı
xahiş edirsiniz. Etiraf edim ki, sizin təklifiniz
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çox xoşuma gəldi. Mən populyarlıq
axtarmıram və indiki intellektualların
psevdofəlsəfi danışıq tərzini xoşlamıram. Elə
düşünürəm ki, gənc nəsillə dil tapmaq üçün
heç bir şansım yoxdur, axı insan gənc olanda
zahiri söz oyununu daha çox sevir. Təklifiniz
isə məni bu xüsusda xeyli ümidləndirmiş
oldu. Onunçün də gəlin birlikdə araşdırıb,
baxaq görək bizi əhatə edən dünyanın
mahiyyəti nədən ibarətdir.
Lakin əvvəlcə sizdən xahiş edirəm ki,
bütün müasir gəncliyin beynini zəhərləmiş
uydurma neoromantik pessimizmi başınızdan
çıxarıb atasınız. Sizə təlqin edirlər ki, dünya
başdan-başa absurddur. Bu nə deməkdir?
Hər hansı bir rəy, fikir absurd ola bilər – əgər
düşüncə qanunlarına ziddirsə. Hər hansı
bir qanun absurd ola bilər – əgər sağlam
düşüncəni təhqir edirsə. Lakin ətrafda
baş verən hər şeyin absurd olmasını iddia
etməyin özü, əslində ən böyük absurddur.
Dünya necə varsa, o cür də olacaq, onu
olduğu kimi qəbul etmək lazımdır, çünki
o heç vaxt sağlam düşüncənin, məntiqi
təfəkkürün qanunlarına tabe olmayıb.
Dünya düşünən insanlarçün dayaq nöqtəsi
kimi bir şeydir. Başqa cür ola da bilməz.
Elə düşünməyin ki, dünya yalnız bizim
tələbatımızı ödəmək üçün yaranıb. Belə
olsaydı, bu, möcüzələrin möcüzəsi olardı.
Dünya neytraldır, bitərəfdir. Dünya insana nə
dost, nə də düşmən ola bilməz.
Sizə təlqin ediblər ki, insan yalnız
ölməkçün doğulub və bütün ömürboyu bu
fikirlərlə iztirab çəkməlidir. Axı niyə? Məgər
ölüm düşüncə faktıdır?
Monterlan yazırdı: “Ölüm haqqında
düşüncələrin mənası, onların
mənasızlığındadır”.
Yaxın adamların ölümü bizi sarsıdır. Bəs
öz ölümümüz? Ölümdən qorxmaq ona
bənzəyir ki, biz dünyanı iki yerə bölürük:
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birində biz varıq, o birində isə yoxuq. Bu iki
obraz bir yerə sığa bilməz.
Sizə təlqin ediblər ki, biz uçurumun
kənarında yaşayırıq və ölümcül təhlükə
hissiyyatı bizim olan-qalan sağlam
düşüncəmizi də əlimizdən alır. Amma
insanlar əsrlər boyu uçurumun kənarında
yaşayıblar, lakin bu, onlara sevməyə, qurubyaratmağa, zəhmət çəkməyə – bir sözlə,
insan kimi yaşamağa mane olmayıb. Bəs
nəyə görə biz onlar kimi olmayaq?
Kimlərsə mənə etiraz edib deyəcəklər:
“O vaxtkı insanlara iman hissi dayaq olurdu.
Həm də o vaxtlar bəşəriyyətin yaşadığı
planetlə birlikdə məhv olmaq təhlükəsi yox
idi”.
Bəs görəsən sizə imanlı olmağa nə mane
olur? Məgər Tanrı ölüb? Yox, məncə indi
onu sadəcə bir az başqa cür qəbul etmək
lazımdır. Heç vaxt unutmayın ki, sizin
içinizdə özünüzdən də böyük bir əzəmət var.
Bu əzəmət hər bir insanın içində mövcuddur.
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Axı ən yaramaz Adam da vicdan əzabı çəkir
və məncə, bizim dayaq nöqtəmiz məhz bu
olmalıdır. Hamımız birləşsək, əlbəttə ki,
üstümüzə gələn fəlakətin qarşısını ala bilərik.
İmkan vermərik ki, yer kürəsi elə onun
sakinləri tərəfindən məhv edilsin. Qısası,
yadınızdan çıxartmayın: biz uçurumun
kənarıyla getsək də, hələ ki, heç kəs bizi
itələyib ora salmayıb.
Sizə öyrədirlər ki, əvvəlki mənəvi dəyərlər
artıq keçmişdə qalıb. Yalandır. Əgər siz
müasir insanlara diqqətlə baxsanız, yenə də
zahiri effektlərin altında əbədi və əzəli olan
əsl insan cizgiləri görəcəksiniz.
Yazıçılar klassik əbədiyyatın sonunun
çatdığını bəyan edirlər. “Faktlar qaçılmazdır,
– onlar deyirlər, – məlumdur ki, XX yüzilliklə
bəşəriyyətin beş min illik inkişaf mərhələsi
sona çatır və biz yeni eranın astanasında
dayanmışıq. Bu yeni era əvvəlkinə zərrə
qədər də oxşamayacaq. Yeni erada yeni ruh
və yeni bədən təzahür edəcək”.
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Yeni bədəndə yeni ruh? Başdan ayağa
xülyadır. Şəxsən mən heç bir yeni bədənə
və ruha inanmıram. Məgər bizim ürəyimiz,
ciyərlərimiz, böyrəklərimiz, arteriyalarımız
ibtidai insanlarda oluğundan fərqlidir? Ruha
gələndə isə, deyə bilərəm ki, mənəvi-ruhani
dəyərlər heç də qartımış moralistlərin
uydurması deyil. Bunlar elə ona görə “dəyər”
adlanır ki, cəmiyyətin inkişafı, xoşbəxt həyatı
onlarsız mümkün deyil. Mən sizə dünyanın
özü qədər qədim olan bir neçə bu cür
həqiqəti xatırlatmaq istəyirəm. Unutmayın ki,
bu həqiqətləri nə nihilist fəlsəfə, nə də elmitexniki inkişaf dəyişə bilib.
Birincisi, insan yalnız özü üçün yaşaya
bilməz. Yalnız özü haqqında düşünən insan
özünü bədbəxt hiss etməkçün hər gün
yüzlərlə səbəblə üzləşəcək – mən heç vaxt
istədiyim işləri görmək imkanına malik
olmamışam; həyatda layiq olduqlarımı əldə
edə bilməmişəm; hamı tərəfindən sevilməli
olduğum halda, əsl sevgiyə nadir hallarda
rast gəlmişəm və s.
Belə insanlar öz keçmişləri barədə
düşünəndə sonsuz olaraq vicdan əzabı,
təəssüf hisləri keçirəcəklər. Hərçənd ki bu
hislərin hər ikisi mənasız, əhəmiyyətsiz bir
şeydir.
“Bizim səhvlərimiz unudulmağa
məhkumdur. Onlar bundan artığına layiq
deyillər”.
Keçmişin üstündən birdəfəlik xətt çəkmək
onsuz da mümkün deyil, ondansa indiki
gününüzü elə qurun ki, gələcəkdə onunla
fəxr edəsiniz. Özünlə zidiyyətdə olmaq
bədbəxtliklərin ən böyüyüdür. Öz həyatını
başqalarına – istər öz ölkəsi olsun, istər
qadınlar olsun, istər yaradıcılıq olsun, istər
məzlumlar, haqqı tapdalananlar olsun, fərqi
yoxdur – belə insanlar həyatın kiçik məişət
problemlərini unudur, bu cür problemlərdən
yuxarıda dayanırlar, ruh düşkünlüyü
belələrinə yaxın düşə bilmir. “Dünyanın
zahiri, əslində elə onun daxilidir. Başqa bir
mahiyyət axtarmağa ehtiyac yoxdur”.
İkincisi – sakit oturmaq məsləhət
deyil, hərəkət etmək lazımdır. Dünyanın
absurdluğundan şikayət etməkdənsə, heç
olmasa öz ətrafımızı düzəltməyə çalışmalıyıq.
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Biz kainatı dəyişə bilmərik, buna heç
cəhd eləmək də düzgün olmaz. Biz yaxın
məqsədlərə qulluq etməliyik. Yəni öz
işimizlə məşğul olmalıyıq, gördüyümüz işin
keyfiyyətini yüksəltmək barədə düşünməliyik.
Hərənin bir missiyası var; mən kitab
yazıram, mühəndis öz qurğularını düzəldir,
mer şəhəri idarə edir, yol polisi maşınlara
nəzarət edir və s. Əgər insan hansısa bir
sənətə kamil şəkildə sahib olubsa, öz işi ona
hədsiz səadət bəxş edəcək. Öz işində hətta
kiçik uğurlar da insana böyük sevinclər bəxş
edə bilər.
Hətta boş vaxtlarında da insanlar
hərəkətsiz oturmurlar, ilk baxışdan gərəksiz
olan işlərlə məşğul olurlar, yəni idmana
gedirlər, müxtəlif oyunlar oynayırlar.
Üçüncü qayda isə iradənin gücünə
inanmaqdır. Gələcəyin əvvəlcədən təyin
olunduğuna inanmaq, başqa sözlə desək,
fatalist olmaq, insanı bədbinliyə, passivliyə
aparır. Dahi insanlar tarixin gedişini dəyişə
bilirlər. Əgər insanın buna cəsarəti çatırsa,
öz gələcəyini dəyişməyə qadirdir.
Təbii ki, bizim heç birimiz sonsuz
gücə, hər şeyi dəyişmək qüvvəsinə malik
deyilik. İnsanın imkanları məhduddur.
İnsan imkanları ilə arzularının sərhəddində
yaşayır. Mən müharibələrin qarşısını almağa
qadir deyiləm, lakin mənim yazılı və şifahi
müraciətlərim, milyonlarla başqa insanla
birgə etiraz səsimi ucaltmağım müharibə
təhlükəsini azaltmaya bilməz. Mən təkbaşına
döyüşdə qalib gələ bilmərəm, lakin cəsur
döyüşçü olaraq öz əsgəri borcumu sonacan
ləyaqətlə yerinə yetirə bilərəm. Bizim
imkanlarımız istəklərimizdən asılı olduğuna
görə, imkanlar nə qədər məhdud olsa,
həmişə formada olmaq lazımdır. İnsan öz
bədbinliyinə güzəştə gedəndə tənbəlləşir,
hərəkətdən qalır, cəsarətdən düşür. Bəlkə də
iradə ali keyfiyyətlərin ən vacibidir.
Dördüncü qaydanı da diqqətdən kənarda
saxlamaq olmaz – heç vaxt sədaqət hissini
itirmək olmaz. Özünə, kiməsə verdiyin
sözə, öhdəliyə sədaqət insanı başqalarına
sevdirən xüsusiyyətdir. Gərək heç vaxt sizə
etibar edən adamı dar ayaqda qoymayasınız.
Düzdü, sədaqət ali keyfiyyətlərin ən çətinidir.
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Bəzən insan sadiq olmaqçün çox böyük
əziyyətlər çəkməli olur. Deyə bilərsiz ki,
tutalım mən səhv edib, başıboş, səfeh bir
qıza evlənmişəmsə, indi səhvimi düzəldib öz
həyatımı yenidən qura bilmərəmmi? Yaxud
əgər səhv edib bacarmadığım işin qulpundan
yapışmışamsa, sənətimi dəyişə bilmərəmmi?
Əgər hansısa təşkilata üzv olandan sonra,
burdakı insanların ləyaqətsizliyni, alçaqlığını
görüb buranı tərk edə bilmərəmmi?
Əlbəttə ki, sədaqət kor-koranə olmalı
deyil. Lakin yadınızdan çıxartmayın:
sədaqətsizliyin əsasında çox vaxt uğursuz
seçim yox, sadəcə vasvasılıq dayanır.
Bu xüsusda Alen yazır: “İstənilən seçim
uğursuzluğa məhkumdur, əgər insan əlqolunu yanına sallayıb oturursa; əksinə,
istənilən seçimi uğurlu eləmək olar, sadəcə
bunu həddən artıq istəmək, məqsədə
çatmaqçün can qoymaq lazımdır”.
Sənət seçimi bir çox hallarda kor-koranə
olur. Axı sənət barədə dolğun məlumatı
yalnız onu yaxından öyrənəndən sonra
almaq olar. Məhəbbət də belədir. Lakin
istənilən qadını tərbiyələndirib dəyişmək olar.
İstənilən sahədə də məhsuldar çalışmaqla
nəyisə dəyişmək mümkündür. Sədaqət özü
üçün zəmin yaradır”.
Yəqin ki bu həyat qaydaları sizə çox
çətin və bəlkə də çox ümumi görünəcək.
Mən bunu başa düşürəm, lakin sizə başqa
şey təklif edə bilmərəm. İstəmərəm ki,
ömrünüzü yalnız dözüm, mətanət, əzmkarlıq
üstündə qurasınız. Bacardıqca özünüzdə
yumor hissini inkişaf etdirin, özünüzün
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və başqalarının sözlərinə,
hərəkətlərinə gülməyi bacarın.
Əgər mənfi keyfiyyətlərinizlə
bacarmırsınızsa, onlarla
barışın, lakin öz gücünüzün
nədə olduğunu unutmayın.
Əgər cəmiyyətdə insanlar
yalnız şan-şöhrət, şəxsi
mənafe barədə düşünürlərsə,
ədalətsizlik və zorakalıq baş
verirsə, insanların biri-birinə
zərrə qədər də inamı, etibarı
yoxdursa, onlar heç nəyə
can atmırsa – belə cəmiyyət
sözsüz ki, məhvə məhkumdur. Nə qədər ki,
romalılar qəhrəmanlıq barədə düşünürdülər,
Roma əzəmətli imperiya idi, günü-gündən
çiçəklənirdi. Elə ki romalılar onlara dayaq
olan mənəvi dəyərləri unutdular, yalnız öz
daxili istəklərini həyata keçirmək barədə
düşünməyə başladılar, Roma məhv oldu.
Texniki proqres fəaliyyət növlərinin
formasını dəyişsə də, onların mahiyyəti
dəyişmir və onlara tələbat da azalmır. Əvvəl
də belə olub, gələcəkdə də belə olacaq.

Etiraz
Mənim məktubumu oxumağa
başlayandan sonra, yəqin əmin oldunuz
ki, yalan danışmıram, həqiqətən də müasir
insanların dəbə mindirdiyi düşüncə tərzinə
qarşı laqeydəm. Yəqin mənim düşüncələrimi
inkar edən, ortaya tamam başqa qaydalar
qoyan insanlar da tapılacaq. Onlar deyəcək:
“Köhnə dəyərləri biryolluq başından çıxart.
Onlar öz ömrünü yaşayıblar. Ətrafına
yaxşı bax. Nə görürsən? Fırıldaqçılar və
acgözlər cəmiyyətində yaşayırıq. Sənə
məsləhət görürlər ki, sədaqətli olasan?
Məgər indi buna riayət edən var? İnsanlar
öz karyeralarını prinsipsizlik üstündə
qururlar. Bütün kütləvi yazıçılar, bütün
kütləvi filmlər mənəviyyatdan uzaq olan
dünyapərəstlik üstündə yaranır və bu
düşüncəni təbliğ edir. Zorakılıq ən dəbdə
olan hadisədir. Minlərlə qəzet və televiziya
işçisinin çörəyi bundan çıxır. Sadizm yüzlərlə
məşhur yazıçının yaradıcılığının dayaq
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nöqtəsidir. Erotika minlərlə tamaşaçını
qaranlıq kinozallara çəkir. Pedantizm,
cahillik, lovğalıq düşüncə dərinliyi kimi
qəbul olunur. Sən Balzakı sevirsən? Onda
bax gör onun kitabında nə yazılıb – “Eyni
hadisənin iki üzü var, birində insanların
bütün hərəkətləri yalnız ali məqsədlərə
xidmət edir, ikincisində isə bunun əksinədir,
məqsəd vasitəyə haqq qazandırır. Qısası, nə
yolla olursa-olsun, uğur qazanın, onda sizin
bütün hərəkətlərinizə haqq qazandıracaqlar.
Sizin əməllərinizin mahiyyəti heçdir, ən
əsası ətrafdakıların rəyidir. Zahirən gözəl
görünməyə çalışın. Votrenin dediyi kimi,
əsas formadır”.
Bəli. Balzak bu sözləri öz qəhrəmanı
Votrenin diliylə deyir. Əlbəttə ki, müəyyən
mənada şöhrətpərəst adam olduğundan,
Balzakın özü də hardasa Votrenə bənzəyirdi.
Lakin Votren quldur idi və bu məsləhətləri
Lusyen de Ryubampeyə verirdi. Bəs bu
məsləhətlərə qulaq asan Ryubamperin
aqibəti necə oldu? – Həbsxana kamerasında
intihar.
Belə məsləhətlər həyatın sınağından
çıxmır. Hitler də ümummilli miqyasda
fəaliyyət göstərən Votren idi. O da,
hakimiyyətə çatmış quldur kimi əvvəlki
mənəvi dəyərləri bir kənara atmağı, hədsiz
zorakılığı, ifrat zülmü təbliğ edirdi. Hitlerin
rəyincə əsl faşistlik uşaqları, qadınları
öldurməkdən, heç kimə rəhm etməməkdən
ibarət idi. Bəs Hitlerin axırı necə oldu?
Reyxskanselyariyada intihar.
Əlbəttə, pak, təmiz insanlar da bir çox
hallarda məğlubiyyətlə üzləşiblər, intihar
ediblər. Əsl mənəvi-ruhani dəyərlərə
sadiq olmaq sizə sakit həyata zəmanət
vermir, lakin arxayın olun ki, qəlbiniz
həmişə rahat olacaq, heç vaxt vicdan əzabı
çəkməyəcəksiniz.
Mən tələb etmirəm ki, bütün insanlar
rəhmdil, adil olsunlar. Buna yalnız səfehlər
ümid edə bilər. Dünən televizorda gördüm
ki, quzğun çəmənlikdə azmış dovşanı güdür.
Quzğun öz vəhşi gözlərini qurbanından
çəkmirdi, elə bil gözləriylə onu parçalamaq
istəyirdi. Nəhayət, quzğun şığıdı – iti
dırnaqlar, fışqıran qan – dəhşətli görüntülər
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idi. İnsan cəmiyyəti də cəngəlliyə bənzəyir,
oranın da öz quzğunları var. Fırıldaqçılar qızıl
dalıyca qaçırlar. Müavinlər öz müdirlərini
aldadırlar. İnsan alverçiləri qadınları
oğurlamaqla məşğuldurlar. Sadistlər öz
qurbanlarına işgəncə verirlər. Dünyanın
onlarla yerində əlisilahlı əsgərlər meşələri,
kəndləri gəzib güllələməyə adam axtarırlar.
Neyləməli, bəşəriyyət əvvəldən belə
olub. Onunçün də gələcəkdə yeni cəmiyyət
quranda bütün bunları nəzərə almaq lazımdır.
Düzdür, insanın zatında heyvani bir
vəhşilik var. Lakin buna baxmayaraq, min
illərdir ki, insanlar daha gözəl cəmiyyət
yaratmaq barədə düşünürlər. Bəşər
cəngəlliyində sağlam ağaclar da var. Çox
keçməz ki, buna əmin olarsınız. Əlbəttə
ki, çoxlu əclaf adamlarla rastlaşacaqsınız,
ən yaxın dostlarınız sizə xəyanət edəcək,
ətrafınızda mahiyyəti heçə dəyməyən
başıboş gözəlçələr dolaşacaq, müxtəlif
şər-böhtanlarla üzbəüz qalacaqsınız. Bəli,
“sarsaqlığın qarşısında tanrılar da acizdir” –
Şiller gözəl deyib.
Mark Avrelinin bu xüsusda kəlamı
da diqqətəlayiqdir: “Hər səhər yuxudan
oyananda gərək özünü əvvəlcədən
sarsaqlarla, maymaqlarla, cahillərlə,
fırıldaqçılarla görüşə hazırlayasan”.
Bu sözlərdə böyük həqiqət var. İnsan
əvvəlcədən özünü bu cür hazırlayarsa,
sonradan kimlərdəsə müsbət keyfiyyətlər
görəndə, sadiq, rəhmdil, xoşniyyətli
insanlarla rastlaşanda, özünü ən qiymətli
bir xəzinə tapmış kimi hiss edəcək,
xoşbəxtliyinin həddi olmayacaq.
Diqqətlə baxsanız müsbət keyfiyyətlərin
mənfi xüsusiyyətlərdən çox olduğunu
görəcəksiniz, əmin olacaqsınız ki, ən alçaq
saydığınız insanlar da mərhəmətə, sədaqətə,
səxavətə qadirdirlər. Əsl dostları isə məhz
çətin vəziyyətə düşəndə tapacaqsınız.
Əgər həmişə tale üzünüzə gülərsə,
sizin buna layiq olub-olmasanız
da, düşmənləriniz də yaranacaq. Bu
nədir? Təbiətin qanunumu? Bəlkə də…
Hər halda müəyyən insanlar olacaq ki,
sizin sadəcə mövcudluğunuz da onları
hədsiz qıcıqlandıracaq. Hamının xoşuna
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gəlmək mümkün deyil. Qazandığınız uğur
məhz bu uğura tamarzı qalan insanları
əleyhinizə qaldıracaq, onlar sizin açıqgizli düşmənlərinizə çevriləcəklər. Bundan
başqa uğur sizin dilinizi də açacaq,
ətrafdakı insanların mənfi xüsusiyyətləri
barədə əvvəllər demədiklərinizi üzlərinə
deyəcəksiniz, bu da təbii ki onların xoşuna
gəlməyəcək, düşmənlərinizin sayı daha da
artacaq.
İnsanlar başqalarının onlar barədə
rəylərinə, fikirlərinə qarşı çox həssasdırlar.
Azacıq da olsa tənqid onlara pis təsir
göstərəcək. Ələlxüsus tənqid yaralı yerlərinə
toxunursa. İnsanlar çoxlarına etibar etmirlər,
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onunçün də kiminləsə yaxınlıq etmək
istəyirsənsə, ehtiyatla yaxınlaşmalısan.
Bəziləri yarası qaysaq bağlamış, lakin
yüngül toxunuşdan qanı açıla bilən yaralılara
bənzəyirlər. Belələri ən kiçik sözdən belə
özlərini ölümcül vəziyyətdə hiss edər və təbii
ki, özünüqoruma instinkti işə düşər.
Minlərlə insan var ki, başqalarına iztirab
verməkdən, insanların arasını vurmaqdan
çox böyük həzz alırlar. Əgər siz hələ özünüzə
düşmən qazanmamısınızsa, belələri sizə bu
işdə yardımçı olacaqlar.
Elələri də ola bilər ki, sizə instinktiv qəsdqərəzləri yaransın.
Spinoza yazırdı: “Qərəz – mahiyyətcə
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özümüzə düşmən bildiyimiz obyektə qarşı
qəlbimizin qiyamıdır”.
Lakin qərəz hələ nifrət demək deyil.
Onun hələ konkret bir səbəbi yoxdur. İnsan
sadəcə fikirləri onunla üst-üstə düşməyən
birisinə nifrət edə bilməz. Başa düşürük ki,
fikirlərimiz bir-birinə ziddir, amma bu fikirlərə
hörmətlə yanaşırıq. Lakin bəzən əksinə olur.
Şəxsən mənim həyatımda elə insanlar var
ki, onlarla fikirlərimiz üst-üstə düşür, lakin
buna baxmayaraq, içimdə onlara qarşı heç
bir sevginin, xoş niyyətin olduğunu hiss
etmirəm.
Elə vaxt da olur ki, ideyalar yox,
temperamentlər, naturalar toqquşur.
Aqressiv, qəzəbli, rəhmsiz insan
bir çox hallarda, sakit, mərhəmətli,
həlim həmsöhbətini şoka salır. Bütün
ətrafındakılara nifrət edən insan, ən çox
ətrafındakıları sevən insana nifrət edir.
Fanatiklərin mötədil insanları görən gözü
olmur.
Həyatda bir çox insanlarla rastlaşacaqsınız
ki, onlar barədə belə deyəcəksiniz: “Görəsən
o nəyə görə mənə nifrət edir? Axı mən ona
heç nə eləməmişəm”.
Yox, yanılırsınız. Onun arzuladığı
məqama çatdığınız üçün, onun mənliyini
təhqir etmisiniz. O, düşünür ki, siz onun
yerini zəbt etmisiniz. Mövcudluğunuz onun
naturasının inkarıdır.
Bəs belələriylə necə davranmaq lazımdır?
Nifrətə nifrətlə cavab verməyin. Nifrət
insanın içini yeyən, narahatlıq gətirən hisdir.
Əgər kimdəsə sizə qarşı heç nədən bir nifrət,
qəzəb yaranıbsa, buna aydınlıq gətirməyə
çalışın, əgər siz də eyni yolu tutsanız,
yaranan duşmənçiliyin sonu olmayacaq,
daxili gücünüz, enerjiniz bu düşmənçiliyə sərf
olunacaq. Qısası, həyatınız zəhərlənəcək.
Qarşınızda iki yol var. Əgər şər-böhtan
nəticəsində kiminləsə aranız dəyibsə, ümumi
dostların köməyiylə məsələyə aydınlıq
gətirin, kinli olmayın. Mən keçmişdə
aralarında bir çox anlaşılmazlıqlar, incikliklər
olmuş, lakin indi həddən artıq möhkəm dost
olan çoxlu adam tanıyıram.
Əgər həyat qarşınıza həqiqətin
gözünün içinə düz baxmağa cəsarəti
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çatmayan çürük, murdar insanlar çıxarıbsa,
belələrindən biryolluq uzaqlaşmağınız
məsləhətdir. Belələrindən təbii ki, heç bir
xeyir gəlməyəcək.
Yalnız sizi sevən insanlarla ünsiyyətdə
olmağa çalışın. Bizə nifrət edənlər
şəxsiyyətimizi alçaltmağa çalışacaqlar.
Düzdür, əsl həqiqət mübahisədə yaranır.
Lakin əgər bu mübahisə bir-birinə hörmət
edən insanlar arasında baş verərsə.
Əks halda, mübahisə edənlərin hər biri
sadəcə öz üstünlüyünü sübut etməyə
çalışacaq, həqiqətdən isə əsər-əlamət də
olmayacaq.
“Şöhrətpərəstlik pristupundan azad olmaq
– qaranlıqdan işığa çıxmaq kimi bir şeydir”.

Çevirdi: İlqar Fəhmi
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Səməd Vurğun
haqqında dərc
olunmamış
xatirələr...

A

dı milli poeziyamızın simvoluna
çevrilmiş, ömürlüyü sonradan
təkrarlanmayan yeni şair
tipinin parametrlərini müəyyənləşdirmiş
və “möhürləmiş” Səməd Vurğun özündən
sonra, təkcə “əsərləri və övladları”nı deyil,
kifayət qədər əfsanələşmiş, nağıllaşmış,
sözün həqiqi mənasında dastanlaşmış
obrazını, eləcə də heç bir sənətkara nəsib
olmayan tükənməz xalq sevgisini yadigar
qoyub getmişdir. Bu obraz şair haqqındakı
acılı-şirinli xatirələrdə daha aşkar və
“əsli”nə daha yaxın görünür. Etiraf edim
ki, mən S.Vurğunu, haqqında dərsliklərdə
yazılanlardan çox, barəsindəki xatirələrdən
tanımışam. Daha doğrusu, açıq yazılması bir
zamanlar mümkün olmayan bu xatirələrin
gerçəkləri ehtiva edən qismi məni şairin
arxivinə istiqamətləndirmiş, onu olduğu kimi
tanımağa yardımçı olmuşdur.
Xatirələrdə, adətən obyektinə
ünvanlanmış sevginin doğurduğu emosioUSTAD dərgisi \ Fevral 2016

nallıq, bədii təsvir üstünlük təşkil edir. Bu
xüsusiyyət S.Vurğun haqqındakı xatirələrdə də müşahidə edilir. Bununla yanaşı,
şairin həyat və yaradıcılığının naməlum, çox
gərəkli məqamlarını ehtiva edən xatirələr
də az deyil. Onların köməkliyi ilə şairin
ömürlüyünün – bioqrafiyasının, həm də
yaradıcılığının bir çox qaranlıq yönlərinə
aydınlıq gətirmək mümkündür. Bu xatirələr
S.Vurğunun təhsili və müəllimlik, eləcə də
sonrakı illərdəki fəaliyyəti ilə bağlı yanlışlıqları
aradan qaldırmağa, bir çox əsərlərinin
yazılma və çap tarixlərini dəqiqləşdirməyə,
hətta naməlum əsərlərini üzə çıxarmağa
imkan verir.
Doğrudur, S.Vurğun haqqında ən çox
xatirə yazılan sənətkarımızdır və onların
bir çoxu mətbuatda, hətta ayrıca kitablarda
çap edilmişdir. Lakin bu kitablar 25-30 il
əvvəl nəşr edildiyindən, nadir nüsxələrə
çevrilmiş və əldə onların elektron variantları
da yoxdur. Bu ehtiyacı nəzərə alıb biz şair
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haqqında xatirələri toplayıb, yenidən nəşrə
hazırladıq. Həmin xatirələr içərisində dərc
edilməyənlərin bir neçəsini məxsusi olaraq
“Ustad”ın oxucularına təqdim edirik.

Məmməd Arif
“O sanki iki aləmdə
yaşayırdı”...

S

Aslan Salmansoy,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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adəlik onun geyimində də,
rəftarında da dərhal nəzərə
çarpırdı. O, süni təvazökarlıqdan
uzaq idi. Xahişi də tələb şəklində edirdi:
elə bil ki, belə də olmalı idi, başqa cür ola
bilməzdi. O, sanki iki aləmdə yaşayırdı:
biri adi, həyati, gündəlik aləm idi – o
səninlə görüşürdü, danışırdı, mübahisə
edirdi, yeyirdi-içirdi… Lakin elə bu zaman
onun gözlərində nə isə başqa bir aləmin
şüaları parlayırdı. O düşünürdü, ehtimal ki,
yaradıcılıq aləmində yaşayırdı. Bəzən ikinci
aləmin şüasından bir parça birinci aləmə
düşür və qəribə bir hal əmələ gətirirdi:
danışıqda məntiqsizlik, mühakimədə qırıqlıq
və rabitəsizlik yaradırdı…
Mənə elə gəlir ki, “Vurğun” təxəllüsü
ona çox uyğun idi. Ona görə yox ki, şair
cavanlığında hansı qıza isə dəlicəsinə
vurulmuşdu; məhz ona görə ki, Səməddə
həyata da, şairliyə də, Vətənə və xalqa da
dərin məftunluq, vurğunluq hiss olunurdu.
Şair özü də Vurğun adına vurulmuşdu.
1927-ci ildə Səməd “İnqilab və
mədəniyyət” jurnalına “Hazır olunuz!” adlı
bir şeir göndərmişdi. Məsələyə o zamankı
ötkəm proletar şairi mövqeyindən yanaşan
Süleyman Rüstəm “Vurğun” təxəllüsünü
meşşanlıq əlaməti bilib, redaksiyada onu
“Məsrur” təxəllüsü ilə əvəz etmişdi. Şeir
jurnalda “Səməd Məsrur” imzası ilə çıxmışdı.
Əlbəttə, bu yeni imza əvvəlkinin ziddinə
olsa da, ciddi seçilməmişdi, o qədər də
məqsədəuyğun deyildi. Səməd Vurğun nəinki
“Məsrur” təxəllüsünü qəbul etmədi, hətta
“Vurğun” təxəllüsündən də heç vəchlə əl
çəkmək istəmədi.
Zahirən laübalı və sadəlövh görünən
Səməd Vurğun heç də prinsipsiz adam
deyildi. Əksinə, böyük bir sadəliklə bərabər
onda çox qüvvətli alicənab bir vüqar vardı.
Bu, lovğalıq deyildi. Lovğalıq yüngüllük
əlamətidir, belə bir xasiyyət əksəriyyətlə
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içi boş adamlarda olur. Səməd Vurğun
daxilən bütöv, möhkəm əqidəli, öz mənəvi
təmizliyinə və qüvvəsinə inanan və öz
inamında güzəştə getməyən adam idi.
Onun prinsipiallığı da bu möhkəm və
sağlam bünövrəyə əsaslanırdı. Bu, tərslik
deyildi, möhkəm daxili qənaətdən doğan,
humanizmə və xeyirxahlığa əsaslanan
məqsədəuyğunluq idi.
1930-cu ildə Səməd Vurğun bir neçə
şair yoldaşı ilə bərabər ali təhsilini davam
etdirmək üçün Moskvaya getmişdi.
Getməmişdən əvvəl “Səriyyənin ölümü” adlı
şeirini “İnqilab və mədəniyyət” redaksiyasına
vermişdi. Jurnalın əməkdaşı olduğum
üçün şeirin son bəndindəki “bədbinliyi”
yumşaltmağı mənə tapşırmışdılar.
Azərbaycan qızı Səriyyə Xəlilovanın cəhalət
qurbanı olaraq öldürülməsi, əlbəttə, faciəli
və ağır bir hadisə idi. Buna baxmayaraq,
Səriyyənin ölümünə həsr edilmiş şeiri
bədbin cümlələrlə bitirmək olmazdı (şeirin ilk
variantı yadımda qalmadığı üçün bədbinliyin
dərəcəsini indi təyin etmək çətindir). Şeiri
Moskvaya, şairə göndərmək, onun təshihini
gözləmək çox vaxt tələb edirdi, jurnal gecikə
bilərdi. Çarə ona qalırdı ki, qələmi əlimə alıb
şeirə bir neçə nikbin misra artırım. Elə də
etdim. Şeirin 8-ci bəndini bu şəkildə yenidən
yazdım:
Acı xəbər rüzgar kimi yayıldı diyar-diyar,
Səni təşyi etmək üçün coşqun gördüm
şəhəri.
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Min bir azad qadın gördüm, həpsi səni
salamlar
Və deyərdi: “Biz yaparıq, yapmadığın
işləri”.
Şeir jurnalda (1930-cu il, № 2-3) bu
şəkildə dərc olundu. Səməd Vurğun öz şeirini
jurnalda oxuyanda tərs-tərs üzümə baxdı.
Bu barədə ona əvvəlcədən xəbər verməyimə
baxmayaraq, məndən narazı qaldığı aydın
idi. Onun töhmətli və bir az da təbəssümlü
baxışlarından hiss etdim ki, əlavə etdiyim
misralar “qızıl” da olsa, Səməd Vurğun onları
qəbul etməyəcək. Yaxşı ki, şair şeirinin ilk
variantının sonunu özü də bəyənmədi və
sonrakı nəşrlər üçün “Səriyyənin ölümü”
şeirinə “Tabut keçərkən” sərlövhəsi altında
bir parça əlavə etdi.
Öz yazısına, fikrinə bu qədər həssas
yanaşan Səməd Vurğun lazım bildiyi
əsərlərini çapdan əvvəl yoldaşlarına oxumağı,
rəy və məsləhətlərə qulaq asmağı da sevirdi.
İki belə oxunuş mənim yaxşı yadımdadır.
Birinci “Vaqif” dramına aiddir. 1938-ci
ildə tamaşaya qoyulan “Vaqif”i bir neçə ay
əvvəl Səməd Vurğun Yazıçılar İttifaqında
oxudu. Əsər geniş müzakirə edildi, şairə
bir sıra maraqlı məsləhətlər verildi. O,
məsləhətlərə çox diqqətlə qulaq asır, xoşuna
gələn qeydləri təkrar etdirirdi, məlum olurdu
ki, deyilən sözlər ürəyinə yatmışdır. Bu
müzakirədə bir epizod mənimlə əlaqədar
olduğu üçün yadımda daha yaxşı qalmışdır.
Mən müzakirədə əsasən Vaqifin müsbət
idealları üzərində dayanıb dedim ki, bu
ideallar, yəni Vaqifin nəyin uğrunda mübarizə
etməsi əsərdə daha konkret göstərilsəydi,
yaxşı olardı, Vaqifin müsbət arzuları,
xəyalları aydınlaşar, bu da bir xalq qəhrəmanı
kimi onun surətini qüvvətləndirərdi. Bu,
S.Vurğunun çox xoşuna gəldi. Nəticəsi o
oldu ki, şair 2-ci pərdənin 3-cü şəklində
Vaqifin dialoquna “Kor kimi qalmasın
insan...” sözləri ilə başlanan bir neçə
misranı əlavə etdi. Onun bu əlavəsi məni
çox sevindirdi, çünki bu sözlər, doğrudan
da, Vaqifi xalq mənafeyi, yüksək ictimai
arzularla yaşayan bir qəhrəman kimi
səciyyələndirməyə kömək edirdi.
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1948-ci ilin yayında
Kislovodskda istirahət
etdiyimiz vaxt bir gün
Səməd Vurğun Əli Sultanlı
ilə məni mənzilinə çağırdı:
“Gəlin, – dedi, – sizə təzə
əsərimi oxuyum”. O bizə
“Aygün” poemasını oxudu.
Bu, poemanın hələ çap
olunmamış ilk variantı idi.
Diqqətlə qulaq asdıqdan
sonra öz fikrimizi söylədik.
Əsərin əsas məziyyətlərini,
Aygün surətinin ardıcıl
inkişafda verildiyini qeyd
etdikdən sonra Üzeyir bəy surətinin bir
qədər genişləndirilməsini məsləhət gördük.
“Müəllim Üzeyir surəti burada parlamalıdır”,
– dedik. Bu fikir Səmədi birdən-birə tutdu.
O bizim ağzımızdan sözü alıb, özü Üzeyir
bəyi Aygünün taleyi ilə elə bağladı və surətin
daxili məzmununu bir neçə cizgi ilə elə
zənginləşdirdi ki, sanki bunu bizdən əvvəl
özü düşünübmüş. Xanmurad surətini bir
qədər dərinləşdirmək, onun təkamülünü
daha inandırıcı etmək barədə söhbətimiz
də səmərəli oldu. Mən bir daha inandım ki,
Səməd Vurğun dərindən dərk etdiyi xeyirxah
tənqidi minnətdarlıq hissi ilə qəbul edən
ədiblərdəndir. 1936-cı ildə “Azərnəşr”in
direktoru Əsəd Axundovun evində qulaq
asdığımız “26-lar” poemasına edilən qeydləri
də Səməd Vurğun eyni minnətdarlıqla qəbul
etmişdi.
Dəfələrlə müşahidə etmişdim ki, Səməd
Vurğun ağlına batmayan tənqidi qeydi, nə
qədər məntiqi və elmi olursa-olsun, qətiyyən
qəbul etmirdi. Edilən təklif onun yaradıcılıq
prinsipi ilə düz gəlmədikdə Səməd Vurğun
özünü zorlamaq istəmirdi. O qulaq asırdı,
sənə elə gəlirdi ki, fikirlərinlə tamamilə
şərikdir. Amma birdən qaşlarını çatıb, –
“Yox!”- deyir və öz fikrini sübut etməyə
çalışırdı.
Onda məntiq güclü idi. Amma danışığı
mühakiməvi deyildi. Onda xalq hikməti, xalq
məntiqi vardı. Səməd Vurğundan daha çox
kitab oxumuş, ədəbiyyat tarixi və nəzəriyyəsi

Məmməd
Arif
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ilə məşğul olmuş yoldaşlar vardı, amma
mübahisələrdə çox vaxt Səməd qalib gəlirdi.
Bəzən, hətta, haqlı olmadığı halda öz sadə,
təbii, “xəlqi” mühakimələri ilə haqlı kimi
görünürdü.
Onda elə bir məharət vardı ki, hadisənin,
məsələnin və ya bir əsərin mahiyyətini,
əsas cəhətini, böyüklüyünü dərhal qavraya
bilirdi. Hadisəyə özünəməxsus bir məharətlə,
tamamilə yeni bir gözlə baxır, onu yeni bir
tərzdə işıqlandırırdı. Hətta, məsələ ilə daha
yaxşı tanış olan adamlar belə sanki yeni bir
hadisə ilə üzləşdiklərini zənn edirdilər.
1943-cü ilin aprel ayında Yazıçılar İttifaqı
Ziyalılar evində Vladimir Mayakovskinin
anadan olmasının 50 illiyinə həsr edilmiş
ədəbi bir gecə təşkil etmişdi. Səməd Vurğun
gecəni açmalı idi, lakin bir qədər gecikmişdi.
Biz onu səbirsizliklə gözləyirdik. Gəldi və heç
bir şey olmamış kimi rəyasət stolunun başına
keçib rusca on beş dəqiqəlik elə bir giriş nitqi
söylədi ki, biz bir yana, iclasda iştirak edən
şairə A.Adalisi də heyran qoydu. Yanımda
oturan Adalis qulağıma tərəf əyilərək,
–“Umnitsa Samed, umnitsa!” – dedi. Səməd
Vurğunun gecəyə gecikməsinə səbəb yatıb
yuxuya qalması idi, bu onun gözlərindən bəlli
idi. Buna baxmayaraq, söylədiyi giriş sözü
o qədər mənalı və ağıllı idi ki, ondan sonra
mən çox ümidsizliklə məruzəyə başladım.
Təəssüf ki, biz çox vaxt belə çıxışların
stenoqramması qayğısına qalmırıq!
Səməd Vurğunun son və əhəmiyyətli çıxışı
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1954-cü il, dekabrın 16-da II Ümumittifaq
Sovet yazıçıları qurultayındakı məruzəsi idi.
Sovet poeziyası haqqındakı bu məruzə çox
məsuliyyətli və çətin idi. Orada rus və eləcə
də sovet xalqları poeziyasının iyirmi illik
inkişafına yekun vurulmalı, gələcək inkişaf
yolları işıqlandırılmalı idi. Doğrudur, bu işdə
faktik materialları toplamaq cəhətindən
Səməd Vurğuna müəyyən yoldaşlar
kömək etmişdilər. Lakin məruzənin əsas
tezisləri onun öz qənaəti idi. Xüsusən sovet
poeziyasında romantika, klassik irsdən
səmərəli istifadə, ideal qəhrəman problemi
ilə əlaqədar olan məsələlər onun öz müstəqil
fikirləri idi ki, dərin bir ehtiras və inandırıcı
elmi məntiqlə müdafiə edilmişdi.
Mən qurultayda iştirak edirdim.
Məruzədən sonra, tənəffüs zamanı o, yanıma
gəldi və Rəyasət Heyətindəki rəylərin təsiri
altında danışmağa başladı. Hiss olunurdu
ki, onun bəzi müddəaları ilə hesablaşmaq
istəməyənlər var. Hətta, Səməd onlardan
bəzilərinin əks tezislə çıxış edəcəyini
gözləyirdi. Mən belə başa düşdüm ki,
etirazların əsas hissəsi Səmədin Nizaminin
romantizmi, romantik qəhrəmanları
haqqında söylədiyi sözlərə aiddir. Lakin
qurultayda Səmədə ciddi etiraz edən olmadı.
Təkcə Mirzə Tursunzadə məruzənin cəsarətli
və məzmunlu olduğunu qeyd etməklə
bərabər göstərirdi ki, Nizaminin romantik
qəhrəmanları həyata qarşı passivdirlər,
buna görə də sovet ədəbiyyatında onlara
əsaslanmaq məqsədəuyğun deyil, Nizami
romantikasını Puşkinin fəal romantizmi ilə
qarışdırmaq olmaz və s.
Səməd Vurğunun məruzədə qoyduğu
fikirlər o qədər məntiqi və inandırıcı idi
ki, onun əksini sübut etmək natiqlərdən
eyni dərəcədə böyük ehtiras və qüvvətli
məntiq tələb edirdi. Buna isə qurultayda və
qurultaydan sonra cəsarət edən olmadı...
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“Zülüm-zülüm
ağladım ki, Səməd
Vurğunu görə
bilmirəm...”

Şahmar Əkbərzadə

S

əməd Vurğunun adı hər bir
azərbaycanlı kimi mənim üçün
də müqəddəsdir. Onun adı
çəkiləndə üç hadisə gözlərimin qarşısına
gəlir. Onların hər biri mənə ana südü
qədər əziz və müqəddəsdir. O üç hadisə
ilə bağlı yaşadığım anlar mənimçün
bir ömrə bərabərdir. O anları yadıma
salanda ürəyim yarpaq kimi əsir.
Onda Mingəçevir şəhərində yaşayırdıq
və mən III sinifdə oxuyurdum. Dərsə
gedəndə yolda sinif yoldaşım Alimə
rast gəldim. Dedi ki, Səməd Vurğun
Mingəçevirə gəlib, bənddədi. Bu,
Mingəçevirin beş kilometrliyində yerləşir.
Kür çayının qarşısı həmin bəndlə
alınmışdı.
Dərs də, müəllimlər də yaddan çıxdı
və kəsə yolla Kürün qırağı ilə bəndə tərəf
qaçmağa başladıq. İndiki kimi yadımdadı,
qaçanda ayaqqabımın biri ayağımdan
çıxıb Kürə düşdü. Amma yenə də heç bir
şey olmamış kimi qaçıb bəndin yanındakı
insan selinə qovuşduq. Orada Alimi
itirdim.
Sözün Səməd Vurğuna verildiyini
eşitdim. O danışır, amma mənim boyum
balaca olduğundan onu görə bilmirdim.
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Görmədiyimə görə də həyəcanlanırdım.
Birdən məni ağlamaq tutdu. Zülümzülüm ağladım. Yanımdakı hündür bir kişi
ağlamağımın səbəbini soruşdu və mən
də hönkürə-hönkürə: “Səməd Vurğunu
görmək istəyirəm”, – dedim. Kişi məni
boyu bərabəri qaldırıb çiyninə qoydu.
Əli ilə irəlini göstərib: “Görürsənmi, o
ağsaçlı kişi Səməd Vurğundur”, – dedi.
Aramızda yüz addım qədər məsafə
olardı. Mən sevincək: “gördüm”, – deyib
qışqırdım. Kişi çiynində məni təxminən
bir dəqiqə saxladı. Bu bir dəqiqə mənim
üçün bir qərinəyə döndü. Sonra sinif
yoldaşlarım mənə qibtə edirdilər ki, ustad
şairi görmüşəm.
Tədbir bitdi və iştirakçılar dağılışmağa
başladılar. Dərsdən qaçmağım indi
yadıma düşdü və müəllimlərimin məni
cəzalandıracağından qorxdum. Bu
nigarançılıq içində yeriyirdim ki, irəlidə
dəstə ilə gedən məktəb yoldaşlarımı və
onların önündə müəllimlərimizi gördüm.
Sən demə, həmin gün məktəbimizdə dərs
olmayıb, hamı Səməd Vurğunu görməyə
gəlib...
İkinci hadisə 1956-cı ilin mayında
baş verib. O vaxt mən Ağdamın
Çəmənli kənd məktəbində yuxarı sinifdə
oxuyurdum. Bizim qonşu Zəngişalı
və Mahmudlu kəndlərinin arasında
bir reproduktordan danışan radio
quraşdırılmışdı. Yaxın iki-üç kənd vacib
xəbərləri oradan eşidirdi. S.Vurğunun
vəfatı haqqındakı qara xəbəri də səhər
məktəbə gedərkən oradan eşitdim və
ağladım. Həmin gün bütün məktəblilər,
bütün kənd əhalisi ağlayırdı. Bilmirəm
həmin gün idi, ya sonrakı gün, qəribə bir
hadisə də baş verdi: Çəmənli, Zəngişalı
və Mahmudlu kəndlərinə güclü qar yağdı.
Əhali bunu ustad şairin ölümünə təbiətin
etirazı kimi mənalandırmışdılar...
Səməd Vurğunla bağlı 3-cü nisgilli
hadisə 1981-ci ilin payızına təsadüf
edir. Mən Qırğızıstanda idim. Çingiz
Aytmatovla görüşdüm və o məni bağına
qonaq apardı. Orada isə bir özbək sürücü
bizim ölməz Vurğunumuzun bir şeirini
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– “Nə insafsız, nə mürvətsiz olurmuş,
yarəb insanlar” misrası olan şeirini
əzbər dedi. Düzü, belə bir şey ağlıma
gəlməzdi. Şeir məni uzaq diyarda elə
tutdu ki, hönkür-hönkür ağladım və təbii
ki, qürur hissi keçirdim. Onu da deyim
ki, oradakı digər qonaqlar da Səməd
Vurğun haqqında elə şirin, elə yosmalı
danışırdılar ki, elə bil, öz doğma şairləri
haqqında danışırlar.
Səhv etmirəmsə, 1967-ci il idi. Nizami
adına Ədəbiyyat Muzeyinə getmişdim.
Səməd Vurğunun çəkdiyi son papiros
kötüyünü gördüm və bir şeir yazdım:
Papiros kötüyü
Bəxtə bax, muzeyə düşüb külqabı,
Öpür gündə onu azı min baxış.
Tüstüsü zəqqum tək acı papiros,
Çəkməyənlərə də şirin olarmış.

O təmiz küçəni xəcalət edən,
Adi kötük deyil, cavahiratdır.
Dabanlar tapdağı olardı bəlkə,
İşə bax, muzeydə eksponatdır.

Ömrün düşmənidir, çəkənlər bilir,
Qatillər içində birincidir o.
Yığışıb muzeyə köçəndən bəri,
Mənim nəzərimdə bir incidir o.

Gör kimin dodağı dəyibdir ona,
Baxdıqca başımda ildırım çaxır.
Vurğunun əlində sönən papiros
Od olub, qəlbimi yandırıb-yaxır.
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Nobel mükafatına
ən şanslı (şanssız)
namizədlərdən biri
…və “Yeddinci

adam”
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H

aruki Murakami 1949cu il, yanvarın 12-də
Yaponiyanın Kyoto
şəhərində anadan olub. Atası
bütpərəst keşiş, anası isə ədəbiyyat
müəlliməsi olan Haruki gənc
yaşlarından ədəbiyyata maraq
göstərib.
Tokionun Vaseda Universitetinin
Ədəbiyyat fakültəsini bitirib.
Murakami ilk əsərini – “Pinbol1973”-ü 1985-ci ildə qələmə
alıb. 1986-1995-ci illərdə
ölkəsindən köçərək Avropada, sonra
isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında
yaşayıb. Bu yazıçının adı Ədəbiyyat
üzrə Nobel mükafatına ən şanslı
namizədlər sırasında bir neçə
dəfə çəkilsə də, qazana bilməyib.
Bununla belə, Haruki Murakami
dünyaca məşhur ona yaxın
dəyərli mükafata layiq görülüb.
Onun “Küləyin nəğməsini dinlə”,
“Əyləcsiz möcüzələr ölkəsi və
dünyanın sonu”, “Norveç meşəsi”,
“Kafka sahildə”, “1Q84” kimi
əsərləri uzun müddət ən çox satılan
əsərlər siyahısına başçılıq edib.

Yeddinci

adam

“

Nəhəng bir dalğa az qalsın məni
uzaqlara aparırdı”, – deyə yeddinci
adam pıçıldadı. – Bu hadisə on yaşım
olanda – sentyabr ayında, günorta vaxtı baş
vermişdi”.
O, bu gecə öz hekayəsini danışan
sonuncu adam idi. Saatın əqrəbləri onu
ötürdü. Dairə formasında əyləşmiş insanlar
çöldə qaranlığın içindən keçib qərbə tərəf
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şığıyan küləyin səsini eşidirdilər. O, ağacları
silkələdi, pəncərələri sıra ilə şaqqıldatdı,
sonra son dəfə fit çaldı və evin arxasından
ötüb getdi.
“Həyatımda gördüyüm ən böyük dalğaydı
– o, dedi. – Qəribə dalğa idi. Şübhəsiz, çox
nəhəng görünürdü”.
Bir anlıq susdu.
– Ondan güc-bəla ilə qurtula bildim,
əvəzində mənim üçün dəyərli olan hər şeyi
özü ilə götürüb başqa dünyaya apardı. Onları
yenidən tapmaq və bu pis xatirədən xilas
olmaq illərimi aldı əlimdən – heç cür geriyə
qaytara bilməyəcəyim qiymətli illərimi...
Yeddinci adama təxminən əlli yaş vermək
olardı. O arıq, uzun, bığlı biri idi. Sağ
gözündə bıçaq zərbəsindən əmələ gəlmiş
kiçik, ancaq dərin çapıq yeri görünürdü. Qısa
saçları codlaşmış, ağ ləkələrlə örtülmüşdü.
Simasında danışmaq üçün lazım olan sözü
tapa bilməyən adamlara məxsus ifadə var idi.
Ancaq bu ifadə uzun müddət idi ki, onunla
birgə dolaşırdı və demək olar, üzünün bir
parçasına çevrilmişdi. O, tvitdən tikilmiş
boz pencəyinin altından sadə mavi köynək
geyinmişdi və dəqiqəbaşı əlini yaxasına
aparırdı. Ətrafdakılardan heç kim onun adını
və haradan gəldiyini bilmirdilər.
Boğazını arıtladı, sözləri sükutun içində
bir anlıq yolunu azdı. Yanındakılar onun
danışmasını gözləyirdilər.
– Məncə, o dalğa idi. Hər birinizə ayrıayrılıqda bunun nə mənaya gəldiyini izah edə
bilməyəcəm. Ancaq fikrimcə, nəhəng dalğa
idi. Günlərin bir günü heç bir xəbərdarlıq
etmədən, qəfildən mənə özünü göstərdi. Və
o... dağıdıcıydı.
Mən S. adlı dənizkənarı qəsəbədə
böyümüşəm. O qədər balaca qəsəbə idi ki,
adını desəm də, tanımayacağınıza əminəm.
Atam qəsəbənin həkimi olduğuna görə, çox
rahat uşaqlığım olub. Xatırladığım qədərilə,
ən yaxın dostum K. idi. Evləri bizimkinin
yaxınlığında yerləşirdi. Özü də məndən bir
sinif aşağıda oxuyurdu. Qardaş qədər yaxın
idik, həmişə məktəbdən birlikdə çıxır, evə
gələndə bir yerdə oynayardıq. Uzun illər
davam edən dostluğumuz ərzində heç vaxt
dalaşmadıq. Özümdən altı yaş böyük bir
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qardaşım da var idi. Buna baxmayaraq, yaş
və xarakter fərqimiz olduğuna görə, onunla
heç vaxt yaxın ola bilmədik. Mən əsl qardaş
sevgisini dostum K.-ya qarşı hiss edirdim.
K. arıq, cılız, ağbəniz, qız gözəlliyi
olan bir uşaq idi. Nitqində qüsur olduğuna
görə, kənardan baxanlara həmişə elə
gələrdi ki, ağıldan kəmdir. Çox cılız
olduğundan məktəbdə də, küçəmizdə də onu
qoruyurdum. Mən iri cüssəli idim, idmançı
görünüşüm vardı. Buna görə də uşaqlar
məndən çəkinirdilər. K. şirin və təmiz ürəkli
olduğuna görə, onunla dostluq etməyi
sevirdim.
Qavramağında heç bir qüsur olmasa
da, nitqindəki problemlər üzündən
məktəbdə uğur qazana bilmirdi. Dərslərinə
hazırlaşmaqda çətinlik çəkirdi. Ancaq rəsm
dərsində çox bacarıqlı idi. Əlinə qələm,
ya da fırça aldıqda həyat dolu rəsmlər
çəkərdi. Hətta müəllim belə heyran qalardı.
O yarışlarda həmişə mükafatlar qazanardı.
Və əminəm ki, əgər gənclik illərinə qədər
çəkməyə davam etsəydi, məşhur rəssam
olacaqdı.
Gözəl dəniz mənzərələri çəkməyi sevirdi.
Sahilə gedib saatlarla rəsm çəkdiyi vaxtlar
olardı. Həmişə yanında oturar, fırçasının
sürətli və səliqəli hərəkətlərini izləyər, onun
bir neçə dəqiqə ərzində ağ kağıza necə canlı
və rəngli rəsmlər çəkməsinə heyranlıqla
tamaşa edərdim. İndi dərk edirəm ki, bu əsl
istedad imiş.
Hər şeyin beləcə davam etdiyi bir vaxtda
– sentyabr ayında nəhəng qasırğa bizim
yerlərə hücum çəkdi. Radioda son on ilin
ən güclü qasırğasının olacağı deyilirdi.
Məktəblər tətilə buraxıldı. Tufana hazırlıq
üçün qəsəbədəki bütün mağazalar qapılarını
bağladı. Səhər dan yeri sökülməmiş atam
və qardaşım fırtınadan qorunmaq üçün evin
ətrafına taxta qoruyucular mismarladılar,
anam isə ehtiyat azuqə hazırlamaq üçün
bütün günü mətbəxdə əlləşdi. Şüşələrı və
qumqumaları su ilə doldurduq; evakuasiyaya
hazır olmaq üçün ən vacib əşyalarımızı
çantalara yığdıq. Qasırğa böyüklərin
gözündə əlavə dərd, qorxu demək idi, ancaq
dünyadan xəbərsiz uşaqlar bunu böyük bir
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sirk, maraqlı bir həyəcan kimi görürdülər.
Günortadan sonra birdən-birə səmanın
rəngi dəyişməyə başladı. Burada qəribə
və reallıqdan uzaq nəsə vardı. Külək
vıyıldamağa, yağış əcaib quru səslə ovucovuc qum kimi evi döyəcləməyə başlayana
qədər evin artırmasında dayanıb göyə
tamaşa etdim. Sonra qapıları bağlayıb,
qaranlıq evin bir otağına sığındıq və radionu
açdıq.
“Bu tufan çox yağışlı olmadı”, – deyə
radiodan gələn səs bildirirdi. Lakin külək çox
böyük ziyan vurmuş, evlərin dam örtüyünü
uçurmuş, gəmiləri aşırmışdı. Küləyin
gücü ilə havada uçuşan ağac parçaları bir
neçə insanın yaralanmasına və ölməsinə
səbəb olmuşdu. İnsanlara evlərindən çölə
çıxmaması üçün tez-tez xəbərdarlıq edilirdi.
Evimiz hərdən sanki böyük bir əl yellədirmiş
kimi cırıldayır, hərdən də çıxardığı səsdən
daha ağır olduğu hiss edilən bir şey qapımızı
şaqqıldadırdı. Atam bunların qonşunun
evindən qopan kirəmitlər olduğunu söylədi.
Günorta anamın bişirdiyi düyü və
qayğanağı yeyə-yeyə tufanın keçib getməsini
gözlədik. Ancaq qasırğanın bitəcəyinə dair
heç bir işarə belə yox idi. Radioda qasırğanın
sahilə vurduğu andakı gücünü itirdiyini və
yavaş-yavaş cənub-şərqə doğru hərəkət
etdiyini dedilər. Külək torpağın üstündə olan
hər şeyi kökündən çıxartmağa çalışaraq
vəhşicəsinə ulamaqda davam edirdi. Təxmini
bir saat bu formada əsdikdən sonra, ətrafa
böyük bir səssizlik çökdü. Birdən-birə o
qədər sakitlik oldu ki, hətta uzaqdakı quşun
çığırtısını belə eşidə bildik.
Atam qapını bir az aralayıb çölə
baxdı. Külək dayanmışdı, yağış da artıq
yağmırdı. Sıx qara buludlar göyün üzündən
aralanmışdı, səmanın mavi parçaları ordanburdan yamaq tək görünürdü. Bağçadakı
ağaclar hələ də yük kimi üstlərinə çökmüş
ağır yağış suyunu damcılatmaqda idilər.
“Tufanın başlanğıcındayıq, – atam dedi.
– Bir müddət belə sakitlik olacaq – təxminən
on beş-iyirmi dəqiqə... Tufan istirahət
etmək üçün fasilə verib. Sonra külək əvvəlki
gücündə geri qayıdacaq”.
“Çölə çıxa bilərəmmi?” – soruşdum.
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Əgər uzaqlaşmasam, yaxınlarda gəzsəm çıxa
biləcəyimi dedi: “Ancaq küləyin ilk əlamətini
görən kimi geri qayıtmağını istəyirəm”.
Çölə çıxdım və kəşfiyyata başladım.
Beş dəqiqə əvvəl burada qəzəbli fırtınanın
əsdiyinə inanmaq çətin idi. Səmaya baxdım.
Tufanın böyük “gözü”nün orada olduğunu
və sərt baxışlarını bizə zillədiyini gördüm.
Təbii ki, elə bir “göz” mövcud deyildi, sadəcə
olaraq fırlanan hava topasının mərkəzində
bir anlıq sakit qalmış nöqtə idi. Böyüklər
evə nə qədər zərər dəydiyini yoxlayırdılar.
Mən isə sahilə tərəf yollandım. Yolboyu
ətrafa qırılmış ağac parçaları səpələnmişdi,
onlardan bəziləri o qədər qalın gövdəli
şamlar idilər ki, hətta böyüklər belə onu
təkbaşına qaldıra bilməzdilər. Hər yerdə
kirəmit parçaları vardı, maşınların şüşələri
qırılmış, bir it damı diyirlənib yolun ortasına
düşmüşdü. Elə bil, böyük bir əl göydən yerə
sallanıb qabağına çıxan hər şeyi yastılamışdı.
K. məni yolda görüb çölə çıxdı. “Hara
gedirsən?” – soruşdu. “Sahilə düşürəm”,
– dedim. Başqa heç nə demədən yanımla
addımlamağa başladı. Kiçik ağ iti də bizə
qoşuldu.
“Külək başlayan dəqiqə tez evə
qayıdacağıq”, – dedim və K. səssizcə başını
tərpədərək razılaşdı.
Sahil evimizdən iki yüz yard uzaqlıqda
idi. Mənim boyum hündürlüyündəki beton
sahilbəndlər – böyük sədlər bir xətt boyunca
uzanırdı. Suyun kənarına çatmaq üçün bir
neçə pilləni adlamalı olacaqdıq. Bura demək
olar ki, hər gün oynamağa gəlirdik, ona görə
də hər qarışına yaxşı bələd idik.
Tufanın gözündə hər şey fərqli görünürdü:
səmanın, dənizin rəngi, dalğanın səsi,
suyun qoxusu, sahilin genişliyi... Bir müddət
sahilbəndin üstündə oturduq və səssizsəmirsiz dənizə tamaşa etdik. Guya böyük bir
qasırğanın düz ortasında idik, amma dalğalar
qəribə səssizliyə bürünmüşdülər. Dənizin
səviyyəsi də həmişəkindən, hətta qabarma
və çəkilmələr vaxtı olduğundan da aşağı idi.
Sahilboyu göz işlədikcə ağ qum uzanırdı.
Sahilə çıxmış gəmi parçalarını saymasaq, bu
böyük boşluq mebelsiz evə bənzəyirdi.
Sahilbəndin o biri tərəfinə keçərək
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geniş sahil boyunca gəzişməyə, ətrafdakı
əşyaları qurdalamağa başladıq. Plastmas
oyuncaqlar, səndəllər, yəqin ki, mebelə aid
taxta parçaları, cırıq paltarlar, qeyri-adi
şüşələr, üstündə xarici dildə yazıları olan
yeşiklər və tanımadığımız çoxlu əşya var idi
– sanki xırdavat dükanına düşmüşdük. Yəqin
ki, qasırğa bunları çox uzaqlardan sürüyüb
gətirmişdi. Hər dəfə diqqətimizi çəkən nəsə
görəndə, onu götürüb o üz-bu üzünə baxır,
yerə atırdıq, sonra da K.-nın iti gəlib iyləyirdi.
Heç beş dəqiqə keçməmişdi ki, dalğaların
düz yanımıza qədər gəldiyini gördüm. Dəniz
səssiz-səmirsiz uzun, hamar dilini sahilə
– düz ayaqlarımıza qədər uzadırdı. Mən
heç vaxt belə bir şey görməmişdim. Uşaq
olmağıma baxmayaraq, sahil qəsəbəsində
böyüdüyüm üçün, okeanın necə qorxunc
olduğunu və gözlənilmədən vəhşicəsinə
zərbə vura biləcəyini bilirdim. Ona görə də
sudan kənarda durmağa çalışdım. Buna
baxmayaraq, dalğalar dayandığım yerin bir
qarışlığına qədər gəldi. Sonra su səssizcə
geriyə – əvvəlki yerinə qayıtdı. Mənə
yaxınlaşan dalğalar qorxulu görünmürdülər,
hətta aram-aram qumlara toxunuşu xoşuma
da gəlirdi. Ancaq pis tərəfləri də vardı. Elə
bil, hansısa bir həşəratı sığallayırmışam
kimi ətim ürpəşirdi. Qorxum tamamilə
mənasız ola bilərdi. Ancaq bir o qədər də
gerçək idi. İnstinktiv olaraq hiss edirdim ki,
onlar canlıdır. Dalğalar... canlıdır... Burada
olduğumu bilirlər və məni qamarlamağa
çalışırlar. Sanki böyük, insanyeyən yırtıcı
heyvan otların arasında uzanıb və qəflətən
hücum edərək məni iti dişləri ilə paramparça etmək istəyir. Tez qaçmalıydım.
“Mən burdan gedirəm, K.” – deyə ona
tərəf qışqırdım. Sahildə, təxminən 10
yard məndən uzaqda idi, üzü dənizə tərəf
çömbələrək oturmuşdu və yerdə nəyəsə
baxırdı. Əmin idim ki, kifayət qədər yüksək
səslə bağırmışam, ancaq, deyəsən, səsim
ona çatmadı. Tapdığı əşya nə idisə, ona o
qədər aludə olmuşdu ki, çağırdığımı eşitmədi
də.
K. həmişə belə idi. Əlindəkinə başı
o qədər qarışardı ki, ətrafdakı hər şey
yadından çıxardı. Ya da... bəlkə kifayət
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qədər yüksək səslə bağırmamışdım. Səsim,
elə bil, başqasına aid idi. Hər halda, qəribə
səsləndiyini xatırlayıram.
Sonra qulaqbatırıcı bir gurultu eşitdim.
Elə bil, dünya yerindən tərpəndi. Əslində,
gurultudan əvvəl başqa bir sirli səs də
eşitmişdim: sanki su yerin içindən – balaca
deşikdən fışqırırmış kimi şırıltı səsi gəlirdi.
Bir müddət beləcə davam etdi. Sonra
dayandı. Daha sonra da mən o qəribə
gurultunu eşitdim. Amma… Hətta bu
da K.-nın diqqətini çəkmədi. O hələ də
çömbəlib, ayağının altındakı nəyəsə çox
diqqətlə baxırdı. Çox güman ki, gurultunu
eşitməmişdi. Heç cür başa düşə bilmirəm ki,
bu qədər güclü, dünyanı silkələyən səsi necə
eşitməmək olardı?!
Sizə qəribə gələ bilər, amma ola da bilsin
bu təkcə mənim eşitdiyim xüsusi bir səs
olmuşdu. Yəqin ki, itlərin səsə qarşı necə
həssas olduğunu bilirsiniz. Ancaq, deyəsən,
bu dəfə K.-nın iti də heç nə duymamışdı.
Yəqin ki, K.-nın yanına qaçıb, onu
qolundan tutmalı, dartaraq, – “buradan
getməliyik”, – deməli idim. Əlbəttə, bunu
etməliydim. Çünki dalğanın gəldiyini mən
bilirdim, K. isə görmürdü.
Mənən nə etməli olduğumu çox yaxşı
bilsəm də, bərk qaçdığımı, həm də, üzü
bəndə tərəf maksimum sürətlə qaçdığımı hiss
etdim. Əminəm ki, məni buna məcbur edən
qorxu idi. O qədər dəhşətli qorxu ki, səsim
batmış, ayaqlarım məndən asılı olmayaraq
hərəkətə başlamışdılar. Büdrəyə-büdrəyə
narın qumlar üzərindən atılaraq sahilbəndin
üstünə çıxdım, sonra da tez geri çevrildim və
K.-nı səslədim: “Cəld ol, K! Bura gəl! Dalğa
gəlir!”
Bu dəfə səsim yaxşı çıxdı. Həm də gurultu
dayanmışdı. Nəhayət, ki, K. qışqırığımı eşidib
başını qaldırdı. Çevrilib mənə baxdı. Ancaq
artıq gec idi.
Dalğa başını yuxarı qaldırmış böyük ilan
kimi zərbə vurmaq üçün soyuqqanlılıqla
sahilə tərəf irəliləyirdi. Həyatım boyunca
belə bir şey görməmişdim. Üç mərtəbəli
bina hündürlüyündə idi. Səssiz-səmirsiz
(yaddaşımdakı təsvir səssiz idi) K.-nın
arxasından qalxaraq göy üzünü örtdü. K.
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bir neçə saniyəlik mənə baxdı, ancaq heç
nə başa düşmədi. Sonra sanki nəsə hiss
edərək, sahilə tərəf çevrildi. Qaçmaq istəsə
də, artıq vaxtı qalmamışdı. Dalğa onu bir göz
qırpımında ağuşuna aldı.
Dalğa sahilə çırpıldı, havada uçuşan
milyonlarla dalğaya bölündü və dayandığım
sahilbəndin üstündən aşdı. Cəld əyilərək
sahilbəndin arxasında gizləndim. Beləcə
özümü zərbədən qoruya bildim. Ətrafa
sıçrayan su paltarımı islatdı, başqa heç nə.
Yenidən divarın üstünə dırmaşdım və sahilə
boylandım. Dalğa geri dönərək vəhşi bağırtı
ilə dənizə qayıdırdı. Elə bil, kimsə dünyanın
o biri başından dənizi xalça kimi tutub özünə
tərəf çəkirdi. Sahilin heç bir tərəfində K.dan və itindən əsər-əlamət yox idi. Təkcə
bomboş sahil görünürdü.
Geri çəkilən dalğa sahildən özü ilə o
qədər çox su aparmışdı ki, sanki okeanın dibi
tamamilə boşalmışdı. Sahilbəndin üstündə
təkcə dayanmışdım. Hətta dayandığım
yerdə pərçimlənmişdim də deyə bilərəm.
Hər şeyin üstünə yenidən səssizlik çökdü
– ümidsiz bir səssizlik... Sanki dalğa səsin
özünü də dünyadan qoparıb aparmışdı. O
K.-nı udaraq, uzaqlarda yox olmuşdu. Mən
dayanıb necə hərəkət etməli olduğumu
götür-qoy edirdim. Bəlkə sahilə qayıdım? K.
orada – qumun altında da ola bilərdi. Ancaq
qərar verdim ki, divardan düşməyim. Çünki
bilirdim: böyük dalğalar adətən iki-iki, üçüç gəlir. Nə qədər vaxt keçdiyini dəqiq deyə
bilməyəcəyəm, amma on, ya on iki saniyəlik
müdhiş boşluqdan sonra təxmin etdiyim
kimi növbəti dalğa gəldi. O nərildəyərək
sahili silkələdi və yenə də səs öləziyən kimi
başqa bir böyük dalğa zərbə endirmək üçün
başını qaldırdı. Qabağımda yüksəldi, ölümcül
uçurum kimi göyün üzünü örtdü. Amma
bu dəfə qaçmadım. Özümdən asılı olmadan
divara mıxlandım və hücum etməsini
gözlədim.
Dalğa K.-nı aparmışkən qaçmağın bir
mənası olmadığını düşündüm. Bəlkə də
sadəcə olaraq qorxudan donub qalmışdım.
Məni orada qalmağa məcbur edən şeyin
nə olduğunu dəqiq bilmirəm. İkinci dalğa
birinci qədər böyük idi. Bəlkə də daha
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böyük... O ovxalanan kərpic kimi formasını
itirərək başımdan aşağı tökülməyə başladı.
O qədər böyük idi ki, həqiqi dalğa kimi də
görünmürdü. Başqa bir şeyə bənzəyirdi. Elə
bil, başqa bir dünyadan gəlib dalğa formasını
almışdı.
Özümü qaranlığın məni udacağı ana
hazırlamışdım. Hətta gözlərimi belə
yummamışdım. Ürəyimin döyüntüsünü
inanılmaz dərəcədə dəqiqliklə xatırlayıram.
Dalğa düz qarşıma çatanda bilmirəm necə
oldu, amma dayandı. Elə bil, bütün enerjisi
bir andaca bitmiş, irəliyə getmək həvəsini
itirmişdi. Sadəcə, havadan asılı qalaraq
səssiz-səmirsiz yox oldu. Düz zirvəsində
– qəddar, şəffaf dilində K.-nı gördüm.
Bəziləriniz bunun mümkünsüz olduğunu
düşünəcəksiniz; düzü buna görə mən sizi
günahlandırmıram. Hətta özüm də indi buna
inanmaqda çətinlik çəkirəm. Nə gördüyümü
sizə başqa hec cür izah edə bilməyəcəyəm.
Ancaq dəqiq bilirəm ki, bu nə xülya, nə də
qarabasma idi. Orada nə baş verdiyini – o
dəqiqə həqiqətən nə baş verdiyini sizə ən
dürüst şəkildə danışıram.
K.-nın bədəni dalğanın ucunda şəffaf
bir kapsulanın içində hərəkətsiz formada
yanıüstə uzanıqlı vəziyyətdə idi. Ancaq bu
hamısı deyildi. K. dübbədüz mənə baxıb,
gülümsəyirdi. Dostum, mənim ən yaxşı
dostum orada idi, düz yaxınlığımda... Əlimi
uzatsam, toxuna biləcəkdim. Dəqiqələr əvvəl
dalğa onu məndən ayırmışdı. Və o mənə
gülümsəyirdi. Özü də bu adi bir gülümsəmə
deyildi. Böyük ağzını geniş açaraq irişirdi,
necə deyərlər, az qala ağzı qulaqlarına
çatırdı. Ancaq soyuq baxışları gözlərimə
zillənmişdi.
O əvvəlki K. deyildi. Sağ qolunu mənə
tərəf uzatmışdı, elə bil, əlimdən dartıb məni
də yeni dünyasına aparmaq fikrindəydi. Az
qalmışdı, əli mənə çatmaq üzrə idi. Amma
çatmadı və K. ağzını bayaqkından da geniş
açaraq gülümsədi. Həmin anda huşumu
itirdim.
Özümə gələndə atamın klinikasında
yataqda uzanmışdım. Mənim ayıldığımı
görən tibb bacısı atamı çağırdı. O da
qaçaraq gəldi. Nəbzimi yoxladı, göz
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bəbəklərimi araladı və əlini alnıma qoydu.
Qolumu tərpətməyə çalışdım, ancaq qaldıra
bilmədim. Qızdırmadan titrəyirdim, huşum
hələ də tam olaraq özünə gəlməmişdi. Xeyli
vaxtdır ki, hərarətim var imiş.
“Üç gündür ki, yatırdın”, – atam dedi.
Məni evə, baş verənləri kənardan görən
qonşumuz gətirmişdi. Ancaq K.-nı tapa
bilməmişdi. Atama bəzi şeylər söyləmək
istədim. Nəsə deməliydim. Lakin keyimiş
və şişmiş dilim söz tutmadı. Elə bil, ağzımın
içində hansısa bir məxluq oturmuşdu. Atam
adımı deməyimi istədi, lakin mən xatırlayana
qədər, ətrafım qaranlığa qərq oldu və
yenidən huşumu itirdim. Düz bir həftə
yataqdan qalxa bilmədim. Bu zaman ərzində
yemək yemir, ancaq maye qəbul edirdim.
Bir neçə dəfə qusdum. Sonradan bildim ki,
dəfələrlə sayıqlamışam, bir neçə kərə ürəyim
gedib...
Sonradan-sonraya atam mənə dedi ki,
vəziyyətim o qədər ağır imiş ki, yüksək
hərarətdən və gərginlikdən beynimdə
ömürlük zədə qalacağından qorxublar.
Bununla belə, sağaldım. Artıq heç olmasa
fiziki cəhətdən sağlam hesab edilirdim.
Ancaq həyatım heç vaxt əvvəlki kimi olmadı.
K.-nın cəsədi tapılmadı. Heç itinin də…
Adətən bu tərəflərdə batan olanda, bir neçə
gündən sonra axıntı onun bədənini şərqdəki
körfəzin sahilinə aparırdı. K.-da isə belə
olmadı. Yəqin nəhəng dalğa onu dənizdə çox
uzağa – sahilə qaytarmayacağı qədər uzağa
aparmışdı. Bəlkə də, okeanın dərinliyində
balıqlara yem etmişdi.
Axtarışlar uzun müddət davam etdi.
Sağ olsunlar, yerli balıqçılar da köməklik
göstərirdi. Ancaq heç bir nəticə olmadı.
Cəsəd tapılmadığı üçün dəfn mərasimi də
keçirilmədi.
K.-nın ailəsi dəli kimi sahildə o tərəf-bu
tərəfə gəzişir, sonra isə evlərinə sığınaraq
sutralar oxuyurdular. Bu K.-nın ailəsi üçün nə
qədər böyük zərbə olsa da, onlar oğullarını
tufanın ortasında qoyduğum üçün heç vaxt
məni təqsirləndirmədilər. K.-nı öz kiçik
qardaşım kimi sevdiyimi və qoruduğumu
bilirdilər.
Heç mənim atam-anam da yanımda heç
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vaxt həmin hadisədən danışmadılar. Ancaq
mən həqiqəti dərk edirdim. Əgər cəhd
etsəydim, K.-nı xilas edə bilərdim. Bəlkə də
yanına qaçıb sürüyə-sürüyə onu dalğanın
çatmayacağı bir yerə aparmaq olardı. Ola
bilsin ki, saniyə fərqi ilə xilas edəcəkdim,
ancaq hadisələri yaddaşımda birləşdirəndə,
həmişə “bunu bacarardım”, – deyə
düşünürəm. Əvvəldə dediyim kimi, qorxudan
özümü itirsəm də, etdiyim hərəkətin adı K.nı buraxıb öz canını xilas etmək idi.
K.-nın ailəsinin məni günahlandırmaması
və heç kimin yanımda hadisə barədə
danışmaması mənə daha çox təsir edirdi.
Yaxamı bu mənəvi əzabdan qurtarmaq
üçün xeyli müddət lazım oldu. Bir neçə
həftə məktəbə getmədim. Güc-bəla ilə nəsə
yeyir, bütün günümü çarpayıda tavana
baxaraq keçirirdim. K. həmişə orada idi,
dalğanın ucunda – uzanmış vəziyyətdə mənə
gülümsəyir, əlini uzadaraq məni çağırırdı. O
görüntünü heç cür zehnimdən silə bilmirdim.
Nə vaxt yatsam, yuxularıma girirdi. Həmişə
də dalğanın içində görünən kapsuladan
hoppanıb biləyimdən tutur, məni də özünə
tərəf çəkirdi.
Tez-tez gördüyüm başqa bir yuxu da
vardı. Görürdüm ki, gözəl bir yaz səhəri
okeandayam. Sahildən xeyli uzaqda qurbağa
kimi üzürəm. Günəş kürəyimi isidir, su
adama ləzzət verir... Sonra, birdən-birə nəsə
sağ ayağımdan tutur. Hiss edirəm ki, buz
kimi soyuq bir şey topuğumdan bərk-bərk
yapışıb. Həddindən artıq sərt şəkildə məni
silkələyir, suyun altına doğru dartışdırır.
Orada K.-nın üzünü görürəm... Eyni cür
irişməyə başlayır... Ağzı o gün olduğu kimi
qulaqlarına qədər çatır... Gözləri də gözümə
zillənib... Qışqırmaq istəsəm də, səsim
çıxmır. Ağciyərim su ilə dolmağa başlayır...
Qaranlıqda qışqıraraq təngnəfəs və tər içində
oyanıram....
Həmin ilin axırında valideynlərimə başqa
bir şəhərə getmək istədiyimi bildirdim.
Mənə icazə vermələri üçün yalvardım.
K.-nı udan okeanın sahilində yaşamağa
davam edə bilməzdim. Onsuz da bilirdim ki,
qarabasmalarım məndən əl çəkməyəcək...
Əgər çıxıb getməsəydim, dəli olacaqdım.
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Ailəm istəyimi anlayışla qarşıladı. Başqa
şəhərdə yaşamağıma razı oldular.
Yanvar ayında Komoro yaxınlığındakı
Naqano şəhərində yerləşən dağ kəndində
atamın valideynləri ilə yaşamağa başladım.
İbtidai sinfi və orta məktəbi Naqanoda
bitirdim. Hətta bayramlarda belə evə
getmirdim. Hərdən valideynlərim məni
görməyə gəlirdilər.
Hələ də Naqanoda yaşayıram.
Mühəndislik ixtisası üzrə Naqano şəhər
kollecini bitirib tikinti alətləri hazırlayan
şirkətdə işləməyə başladım. İndi də orada
çalışıram. Hamı tək sadə həyat sürürəm.
Gördüyünüz kimi, heç bir qəribəliyim yoxdur.
Düzdür, sosial həyatım elə də aktiv deyil.
Təkcə alpinizmlə məşğul olduğum bir neçə
dostum var.
Evimi tərk edəndən sonra artıq
qarabasmalar görmürdüm. Ancaq onlar
həyatımın bir hissəsi olaraq qalırlar. Nə vaxt
ki, unutmağa başlayıram, borcum varmış
kimi qapımı döyürlər. Və həmişə də ən kiçik
detalına qədər eyni yuxunu görür, qışqıraraq
oyanıram. Yatağım büsbütün su içində olur.
Elə buna görə də heç vaxt evlənmədim.
Gecənin bir yarısında heç kimi qışqıraraq
yuxudan oyatmaq istəmirəm.
Bu illər ərzində çox qadınla sevgili oldum,
amma gecəni heç kimlə bölüşmədim.
Qorxu iliyimə qədər işləmişdi. Bu, kiminləsə
bölüşəcəyim bir qorxu deyildi. Düz qırx il
evimdən uzaqda yaşadım. Heç vaxt hər
hansı bir sahilin yaxınlığına gedə bilmədim.
Qorxurdum ki, yuxularım reallaşar.
Üzməkdən xoşum gəlirdi, ancaq həmin
gündən sonra heç hovuza da girmədim.
Həmçinin dərin çayların və göllərin
yaxınlığında da olmadım. Qayığa da minə
bilmirdim. Xaricə gedəndə təyyarədən
belə istifadə etmirdim. Bütün bu ehtiyat
tədbirlərinə baxmayaraq, boğulmağımla bağlı
yuxunu unutmaq mümkün olmurdu. K.-nın
soyuq əli kimi bu hissiyat da düşüncələrimə
hakim kəsilmişdi və məndən əl çəkmirdi.
Nəhayət, keçən yaz, mən axır ki, dalğanın
K.-nı udduğu sahilə baş çəkdim. Atam bir
il əvvəl xərçəngdən dünyasını dəyişmiş,
qardaşım isə köhnə evimizi satmışdı.
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Çardaqda karton qutuda uşaqlığıma aid
bəzi əşyalar tapmış və mənə – Naqanoya
göndərmişdi. Çoxu istifadəyə yararsız əşyalar
olsa da, içində K.-nın çəkib mənə verdiyi
rəsmlərdən ibarət bir qutu da var idi. Yəqin
ki, valideynlərim K.-dan yadigar qaldığından
onu mənim üçün qoruyub-saxlamışdılar.
Ancaq bu rəsmlər içimdəki qorxunu
oyatmaqdan başqa heç bir işə yaramadılar.
Elə bilirdim K.-nın ruhu geri qayıdıb
rəsmlərdə canlanacaq... Buna görə də onları
atmaq üçün yenidən qutuya qoydum. Ancaq
heç cür ata bilmədim.
Bir neçə gün davam edən qərarsızlıqdan
sonra qutunu yenidən açdım və özümü
saatlarla K.-nın əl işlərinə baxmağa məcbur
etdim. Əksəriyyəti mənzərə rəsmləri idi.
Kağızlarda okeanın tanış sahili, şam ağacları
və bizim şəhər təsvir olunurdu. Hamısı da
K.-nın əlinin rəngində və şəffaflığında idilər.
Üstündən illər keçməsinə baxmayaraq,
onlar hələ də heyranedici dərəcədə canlı
idilər və yaddaşımda olandan daha təsirli
görünürdülər.
Qutudakı rəsmlər içimdəki isti xatirələri
yenidən oyatdı. Balaca K.-nın dərin
hisləri, dünyaya baxışı bu şəkillərdə öz
əksini tapmışdı. Birlikdə etdiyimiz şeyləri,
getdiyimiz yerləri sürətlə xatırlamağa
başladım. Və gözlərinin gözlərim olduğunu,
birlikdə gəzdiyimiz vaxtlarda dünyaya onun
canlı, qəmsiz baxışı ilə baxdığımı anladım.
Ondan sonra işdən qayıdanda hər gün K.-nın
şəkillərini nəzərdən keçirməyə adət etdim.
Hər bir əsərinə oturub saatlarla baxırdım.
Həmişə də uşaqlığıma aid uzun müddətdir ki,
beynimdə gizlətdiyim bir mənzərəni tapırdım.
K.-nın əl işinə baxdıqca beynimə bəzi
şeylərin yayıldığını hiss edirdim. Təxmini
bir neçə həftə bu cür davam etdikdən sonra
günlərin birində ağlıma bir fikir gəldi: İllərdir
dəhşətli bir səhvə yol verirdim. Dalğanın
ucunda uzanarkən K. mənə nifrətlə və
yaxud da incik-incik baxmırdı, məni özü ilə
aparmaq istəmirdi. Gözlərini mənə zilləyərək
gülümsəməsi də, təsadüfən, ya da işıq və
kölgənin düşmə bucağının təsirindən əmələ
gəlmiş ola bilərdi. Bu, K.-nın bilərəkdən
etdiyi bir hərəkət deyildi. Çox güman ki,
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onda artıq dərketmə qabiliyyətini itirmişdi,
sanki ömürlük ayrıldığımıza görə mənə
xəfifcə gülümsəyirdi. Bəlkə də, üzündə
gördüyümü zənn etdiyim kəskin nifrət
baxışı həmin anda məni ələ keçirmiş dərin
qorxunun əksindən başqa bir şey deyilmiş.
O axşam K.-nın əsərlərinə baxdıqca yeni
düşüncələrimə daha çox inandım. Rəsmə
nə qədər çox baxsam da, bir uşağın zərif və
təmiz ruhundan başqa heç nə tapa bilmədim.
Uzun müddət yazı masamda oturdum.
Edə biləcəyim başqa heç nə yox idi. Günəş
batdı və axşamın solğun qaranlığı otağı
bürüməyə başladı. Sonra ətrafa gecənin
dərin səssizliyi çökdü. Elə bil, sonsuzluğa
qədər belə davam edəcəkdi. Nəhayət,
vəziyyət dəyişdi və qaranlıq öz yerini dan
yerinin şəfəqlərinə verdi. Yeni bir günün
günəşi səmanı çəhrayı rəngə boyadı. Məhz
həmin anda geri qayıtmalı olduğuma qərar
verdim. Bir neçə əşyamı çantaya atdım, işə
gəlməyəcəyimi demək üçün şirkətə zəng
etdim və köhnə şəhərimə qayıtmaq üçün
qatara mindim.
O sakit, kiçik sahil qəsəbəsi xatirələrimdə
olduğu kimi deyildi, çox dəyişmişdi. 60-cı
illərdə qısa müddət ərzində sürətlə inkişaf
edən sənaye şəhəri yaranmış, görünüşü
fərqli olmuşdu. Stansiyanın yanındakı balaca
hədiyyə dükanı ticarət mərkəzinə çevrilmişdi,
şəhərin yeganə kinoteatrı indi supermarket
kimi fəaliyyət göstərirdi. Evim uzun müddət
idi ki, yox idi. Bir neçə ay əvvəl sökülmüş,
torpağına qədər qaşınmışdı. Bağdakı bütün
ağaclar kəsilmiş, qara torpağın üstündə bir
çəngə ot belə qalmamışdı. K.-nın keçmiş evi
də yox olmuş, yerində maşın və kamazlarla
dolu beton avtopark tikilmişdi. Amma
kövrəlmədim. Onsuz da qəsəbə uzun müddət
idi ki, mənim deyildi.
Sahilə tərəf getdim və sahilbəndin
pilləkənləri ilə yuxarı dırmaşdım. O
biri tərəfdə, həmişəki kimi okean gözlə
görünə bildiyi qədər – üfüq xətti boyunca
maneəsiz şəkildə yayılmışdı. Sahil də heç
dəyişməmişdi: uzun qumsallıq, şappıldayan
dalğalar, suyun kənarında gəzişən insanlar...
Saat 4-ü keçirdi və günortanın ahəstə
günəşi üzü qərbə tərəf yavaş-yavaş
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xəyalpərəst addımlarla irəliləyirdi. Batarkən
də ətrafındakı hər şeyi öz ağuşuna alırdı.
Çantamı qumların üstünə atdım və
oturdum... Səssizcə sakit dəniz mənzərəsinə
tamaşa edirdim. Nə vaxtsa nəhəng bir
qasırğanın gördüyüm bu səhnəni məhv
etdiyini, böyük bir dalğanın dünyadakı
ən yaxın dostumu udduğunu təssəvür
etmək mümkün deyildi. Çox güman ki,
həmin qorxunc hadisəni xatırlayan kimsə
qalmamışdı. Elə bil, hiss etdiyim hər şey
xırda detallarına qədər uydurduğum xəyal idi.
Və elə o an içimdəki dərin qaranlığın
qeyb olduğunu duydum. Qəflətən gəldiyi kimi
yoxa çıxdı.... Oturduğum yerdən qalxdım
və ayaqqabılarımı çıxarmağa, ya da şalvarın
balağını yuxarı qatlamağa ehtiyac duymadan
ləpədöyənə tərəf getdim. Topuğuma qədər
dalğaların içinə girdim. Mən uşaq ikən
sahili yuyan dalğalar indi də sanki barışmaq
istərcəsinə nəvazişlə ayaqlarımı yalayır, qara
ayaqqabımı və balağımı isladırdı.
Əvvəlcə kiçik bir dalğa gəldi, sonra
uzun fasilə çökdü, sonrasında isə növbəti
dalğa... Və geri qayıtdı... Yanımdan keçən
insanlar təəccüblə gözlərini mənə zilləyirdilər,
ancaq vecimə də deyildi. Səmaya baxırdım.
Göydən bir neçə hərəkətsiz, boz, toppuş
bulud asılmışdı. Sanki, illərdir orada məni
gözləyirdilər. Ancaq niyə bu cür hiss
etdiyimi bilmirdim... Tufanın “gözündə”
olanda da başımı qaldırıb göyə baxdığımı
xatırlayırdım. Sonra zamanın məhvəri içimdə
dartılaraq yaşadığım qırx ili sökük ev kimi
çökdürdü. Burulğan kimi keçmişlə indini
birlikdə fırlanan kütlə tək qarışdırdı. Bütün
səslər öləzidi, ətrafımdakı işıq parçalandı.
Müvazinətimi itirdim və dalğaların içinə
yuvarlandım. Ürəyim boğazımda döyünürdü.
Əl-ayağım boşalmışdı. Uzun müddət
üzüqoylu suda qaldım. Ancaq qorxmadım.
Heç bir qorxu hiss etmədim. Artıq məni
qorxudacaq bir şey yox idi. O günlər
keçmişdə qalmışdı.
Bu hadisədən sonra bir də dəhşətli
qarabasmaları görmədim. Daha heç gecənin
bir yarısında qışqıraraq oyanmıram da. Artıq
həyata yenidən başlamağa çalışıram. Bəli,
bunun üçün gecikdiyimi bilirəm. Yaşamaq
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üçün çox vaxtm olmaya bilər. Ancaq
gec olsa da, nəhayət ki, nicat tapdığım,
yaxşılaşmağa başladığım üçün şükr edirəm.
Bəli, şükr edirəm: Həyatımın sonuna
qədər xilas olmaya, qaranlıqdan qorxaraq
qışqırmağa davam edə bilərdim.
Yeddinci adam susdu və bir-bir gözlərini
ətrafdakılara zilləyərək baxdı. Heç kim nə
danışır, nə də hərəkət edirdi. Elə bil, nəfəs
də almırdılar. Hamı hekayənin davamını
gözləyirdi. Çöldəki külək kəsmişdi. Artıq heç
bir şey qımıldanmırdı.
Yeddinci adam əli ilə yenidən köynəyinin
yaxalığını dartışdırdı. Sanki deyəcəyi sözləri
axtarırdı.
“Onlar bizə qorxmalı olduğumuz tək
şeyin qorxu olduğunu deyirlər. Ancaq mən
buna inanmıram”, – o dedi. Bir saniyə sonra
əlavə etdi: “Düzdür, qorxu var. O, müxtəlif
vaxtlarda və formalarda gəlir və bizi boğur.
Lakin qorxunun bizi hədələdiyi vaxtlarda edə
biləcəyimiz ən pis şey arxamızı ona çevirib,
gözlərimizi yummaqdır. Belə olduqda,
içimizdəki ən dəyərli şeyi təhvil verib, başqa
bir şeylə əvəzləyirik. Mənim vəziyyətimdə o
başqa şeyin adı dalğa idi”.

İngilis dilindən çevirdi:

Rövşən Danyeri
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Elxan Zal

Böyük çölün
böyük oğlu

qazax xalqının həyatını, ənənələrini, yaşadığı
ağrı-acını özündə əks etdirən gözəl romanlar
yazdı.
Qazaxlar Sovet dönəmində böyük
məşəqqətlər çəkmiş xalqlardan biridir. 20ci yüzilin 20-30-cu illərində qazax xalqının
yüzdə yetmişi repressiyalardan və aclıqdan
məhv olub. Sovet rəhbərləri döyüşkən
köçəriləri əkinçilərə çevirmək istəyərək
onların malını, mülkünü əllərindən alırdı,
yüz minlərlə insan acından öldü. Sonra boş
qalmış yerlərə başqa xalqları köçürməyə
başladılar. Beləliklə də qazaxlar öz
ölkələrində azlığa çevrildilər. Fəqət içlərindəki
türk ruhu onları sınmağa qoymadı. Çoxillik
əsirlikdən sonra onlar yenə də Doğudan
Batıya, Güneydən Qüzeyə min kilometrlərlə
uzanan Böyük Çölün sahibinə çevrildilər.
Ruhu azad olan əsir olamaz. Azad ruh
həmişə azadlığın peşindədir.
Sabit Dosanovun “Ağ aruana” əsərinin
qayəsi budur. Yad ellərə aparılmış aruana
– dişi dəvə bir an da olsun doğma çölləri
unuda bilmir, daima əsirlikdən qaçmaq

S

abit Dosanov çağdaş qazax
ədəbiyyatının ünlü isimlərindən
biridir. Onun əsərləri yalnız
Qazaxıstanda deyil, onun hüdudlarından
kənarda da məşhurluq qazanıb. Əsasən
realist romanlar müəllifi kimi tanınan yazıçı
demək olar ki, ədəbiyyatın bütün janrlarında
əsərlər yazıb. Yaradıcılığına şeirlə başlayan
S.Dosanov, sonradan qələmini roman, dram,
publisistika, esse kimi janrlarda da uğurla
sınamışdır. Əsərlərini qazax dilində yazıb.
Məlum olduğu kimi, Sovetlər dönəmində
Qazaxıstanda qazax dilinə böyük bir basqı
vardı və rus dilində yazan müəlliflər daha
çox uğur qazanırdı. Amma Sabit Dosanov
asan uğur qazanmaq yolunu seçmədi, o
qazax yazıçıları Muxtar Auezov kimi, Sabit
Mukanov kimi, Berik Şaxanox kimi doğma
dilin yaşadılması və inkişaf etdirilməsi yolunu
seçdi. Nəhayətsiz bozqırlara səpələnmiş
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barədə düşünür və sonda bütün təhlükələrə
sinə gərib doğma yerlərə, vətəninə qayıdır.
Müəllif ağ dəvənin timsalında öz xalqının
azadlıq arzularını ölməz bir nəğməyə çevirə
bilib. Bu əsər rus dilinə çevrilib Moskvada
nəşr olunandan sonra müəllifə böyük
şöhrət qazandırıb. Müxtəlif dünya dillərinə
çevrilib. Onun digər əsərləri də öz xalqının
keçmişinin, bu gününün, gələcəyinin ustalıqla
qələmə alınmış canlı, kaloritli lövhələridir.
Xalqının həyat labirintlərinin qaranlıq
dəhlizlərinə səyahət edən Sabit Dosanov, öz
əsərləriylə bu qaranlıqda işıq yandıra bilir.
Onun “Dağ yolu”, “İkinci həyat”, “20-ci
yüz il” kimi romanları qazax xalqının, qazax
cəmiyyətinin şanlı salnamələridir. “Dağ yolu”
romanında müəllif qazax bozqırlarındakı
həyatı canlı, realist boyalarla təsvir edir.
“İkinci həyat” romanı məşhur qazax şairi
Kasım Amanjolovun həyatından bəhs edir
və çağdaş qazax ədəbiyyatının ən yaxşı
nümunələrindən sayılır.
Bu il 75 yaşı tamam olan yazıçının
yubileyi Qazaxıstanın bir neçə şəhərində,
Astanada, Almatıda və Kustanayda geniş
şəkildə qeyd edildi. Yubiley tədbirlərinə
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dünyanın 20 ölkəsindən, o cümlədən
Azərbaycan və Türkiyədən də qonaqlar
qatılmışdı. Mən Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
adından bu tədbirlərə qatılan Azərbaycan
yazıçısı kimi deyə bilərəm ki, böylə xalq
sevgisini hər bir qələm adamı arzulayar.
Kustanay şölənlərinə qatılmış şair İbrahim
İlyaslı bunun canlı şahididir. Böyük türk
çöllərində yazıçı şərəfinə inanılmaz
şölən verildi. At yarışları təşkil edildi və
Azərbayacan şairi İbrahim İlyaslı bu at
yarışlarının ilk qalibi oldu.
Yəni Sabit
Dosanov öz varlığıyla yalnız yazmır, həm də
türkün ənənəsini yaşadır.
Sonda onu da deyim ki, Sabit Dosanov
Beynəlxalq M.Şoloxov mükafatı laureatı,
Rusiya Ədəbiyyat Akademiyasının
akademikidir. Amma mənim üçün ən əsası
böyük yazıçı və böyük kişidir.
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Sabit Dosanov
Qazaxıstan

HƏYATIN
KƏNARINA
ATILMIŞLAR
h e k a y ə

B

oğucu qızmar hava elə bil
duman kimi şəhərin küçələri ilə
axırdı, qabağına çıxan hər şeyi
bürüyür, içinə alırdı. Qaynar hava buruna
soxulur, sinəni yandırır, ciyərləri təngnəfəs
edir, insana dərindən nəfəs alıb özünə
gəlməyə imkan vermirdi. Hər yeni nəfəs
rahatlaşdırmaq yerinə bir pay da qızğın
hava verirdi. Bir ay idi ki, nə yel əsmişdi,
nə də yağmur çisələmışdi… Yandıran
Günəşin altında yarpaqlar da vaxtından əvvəl
saralmışdı. Torpaq elə quruyub çartlamışdı
ki, hətta ağacların da altında solğun, cod
və cansız görünürdü. Asfalt da dözmürdü –
ayaqqabı dabanı bataqlığa batan kimi təpimiş
asfaltın qırına girirdi. Alatau ətəklərindəki
bu gözəl şəhər boz rəngli ağır toz qatına
bürünürdü. Ancaq səhərin erkən vaxtlarında
dağlardan yüngül təmiz hava axını gələrdi,
onu da az-maz, zorla hiss edərdin.
Aydın hər zaman olduğu kimi səhər
tezdən, yapışqan kimi nəm istilik düşməmış
qəzet köşkünə qaçardı. İllərdi belə adəti
var idi, günə qəzet oxumaqla başlayardı.
Qəzet köşkündəki sarışın rus qadın onu
yaxşı tanıyırdı. Yaşlı bir təqaüdçü olsa da,
əla yaddaşı var idi. Hətta Aydın hansı
qəzetləri alacaq – onu da bilirdi. Köşkdən
uzaqlaşmadan yenicə qəzetləri vərəqləməyə
başlamışdı ki, birdən çox tanış gələn xırıltılı
bir səs onu çağırdı:
– Aydın!
Sürətlə çevrilib baxdı və gördüyünə
inanmadı.
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– Aydın, sənsən?! ...Məni tanımadın? –
ortaboylu, qarabuğdayı, yumru qarnı olan bir
cigit utana-utana Aydına yaxınlaşdı. Bic-bic
qıyılan gözlər diqqətlə onu süzürdü.
– Tanıdım, niyə tanımadım? Qafur! –
Aydın səmimiyyətlə sevinərək əlini uzatdı,
içindən gələn bir istəklə Qafuru bağrına
basdı.
– Heç gözləməzdim ki, sənə rast gələm!...
Neçə il idi itmişdin, nə yaxşı birdən-birə
tapıldın! – Qafurun xışıldayan səsi artıq
başqalarının da diqqətini çəkirdi.
Aydın yaxındakı beşmərtəbə binanı
göstərərək, dedi:
– Niyə burda dayanmışıq? Gedək evə.
Qafur başa düşdü ki, Aydın tək yaşayır.
Mənzil tərtəmiz idi, amma evə qadın əli
dəymədiyi bəlli idi. Necə deyərlər, ailə
rahatlığı yox idi. Nə vaxtsa göy rənglə
boyanmış, indi solmuş divarlar, boş servant,
əsgərcəsinə səliqə ilə düzəldilmiş yataq
üzündən mənzildən “subaylıq iyi” gəlirdı.
– Bağışla, bəs Rımcan və Aybar hardadı?
Sən niyə təksən?
– İtirdim onları... oğlumu da, yoldaşımı
da, – Aydın bir az ara verib dilə gəldi, gözləri
doldu, ağlamaqdan özünü zorla saxladı, –
dörd il əvvəl, – ah çəkib dedi. –
Avtomobil qəzası... Rımcanla Aybar
Çimkəndə qonaq gedirdilər. Korday
aşırımında avtobus çevrilir, ikisi də həlak
oldu... – boğazına yığılan qəhər sözünü
bitirməyə imkan vermədi.
Qafur dostunun çiyninə toxunaraq, – O
vaxtdan bəri yalqızsan? Evlənməmisən? –
soruşdu.
– Evlənmək istəmədim, axı bilirsən
Rımcanı necə sevirdim. Yadındadır da onu
necə aldım?... – Səsindən bəlli idi ki, Aydın
Qafurdan inciyir. – Sən ki, bizim toyumuza
gəlmişdin, özün də sağdış idin...
– Əlbəttə yadımdadır, Aybar anadan
olanda da, məktəbə gedəndə də necə
bayram etmişdiniz...
– Aybar yerindəcə ölmüşdü. Rımcan
isə qəzadan sonra gətirdikləri rayon
xəstəxanasında rəhmətə getdi. Gözünü
əbədiyyətə bağlamazdan əvvəl axırıncı sözü –
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“Aydına çox çətin olacaq, axı hər işdə mənə
arxayın idi...” olub.
İkisi də susdular. Çay soyumuşdu. Qafur
çayxor idi. Çayı yaxşı dəmlənmiş, isti-isti
içməyi sevərdi. Ona görə də dadına baxmaq
üçün həmişə bir qurtumluq stəkanın dibinə
süzdürərdi. İndi isə soyumuş açıq çayı guya
ləzzətlə içdiyini göstərirdi. – Hə... Bəs işin
necədir? Elə orda işləyirsən?
– Yox, ixtisara düşdüm.
– Necə yəni? Kim olsa da sən ixtisara
düşə bilməzdin! – Qafur hiddətindən hətta
ayağa qalxdı.
– Elə düşünürsən? – başını tərpədərək
təmkinlə soruşdu.
– Sən institutu qırmızı diplomla
bitirmişdin. Həmişə eyni yerdə işləmişdin,
stajın çox idi. Necə deyərlər, kəllə idin,
yadıma gəlir sovet dövründə Moskvada
Ümumittifaq ixtiraçılar iclasına dəvət
olunmuşdun. Elə deyil bəyəm? Qazaxıstanda
sənin kimi istedadlı mühəndis azdır.
– Təzə gələnlər qaldı, bizlər – köhnələr isə
getdik, – Aydın tamamilə sakit idi.
– Axı bu ədalətsizlikdir, sənin təqaüdə
çıxmağına da çox var.
– Qorxuram ki, təqaüdün üzünü
görməyəm, – sakitcə dilləndi. – Bilənlər deyir
ki, təqaüdün hesablanması üçün axırıncı beş
ilin maaş məbləği əsas götürülür. Mənim
təqaüdə çıxmağıma isə hələ on iki il var,
özüm də iki ildir işləmirəm.
– Onda sən gərək vəzifəyə baxmadan nə
iş olsa, işləyəsən.
– Bəyəm indi vəzifə, iş seçmək vaxtıdır?
Bir yerdə vaxtyor işlədim, bu yaxınlarda
o yeri də itirdim, – üzündə kinayəli acı
təbəssüm yarandı, – Kiməsə bu iş də çox
lazım oldu.
– Eybi yoxdur, ümidini üzmə!.. Səni
qırağa atan deyilik. Sənə iş tapsam,
Astanaya köçərsənmi? Bu üçotaqlını da
dəyişə bilərsənmi?
– Mən öz Rimcanımı və Aybarımı qoyub
gedə bilmərəm, – deyərək Aydın dostunun
sözünü kəsdi.
Əlbəttə, məni başa düşmək çətindir,
amma... – Aydının nəfəsi daralırdı.
Yenə səssizlik yarandı. Qafur getməyə
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hazırlaşdı.
– Bir fikirləş, – inadla deməsə də, yenə
də sözünü təkrarladı, – Mən sənə Astanada
iş axtararam, tapılmasa da öz müdirimdən
xahiş edərəm.
– Fikirləşərəm, – deyərək Aydın dostanə
bir təbəssümlə gülümsədi.
– Astanaya bizə qonaq gəl, bu da
ünvanım.
– O-ho! – Aydın vizit kartına baxaraq
sevincək dedi. – Mobil telefonun da var
sənin.
– Vallah, mənə nə vizit kartı lazımdır,
nə də mobil telefon. Bunların hamısını
müdir təşkil edib... Səndən bir şey soruşum,
dissertasiya yazmışdın, necə oldu, müdafiə
edə bildin?
– Yox, eləmədim.
– Niyə? Sən ki, onu çoxdan bitirmisən?
– Bilirsən, artıq səs-küy, rütbə, ad-san
sevmirəm,– Aydın gülərək cavab verdi.
– Hə, bilirəm əlbəttə, çox adamdan
eşitmişəm, sən öz peşəni elə bilirsən ki,
yeri gəlsə akademiki də susdura bilərsən.
Məndə sənin bacarığın, qabiliyyətin olsaydı,
dünyanın altını üstünə çevirərdim.
– Artıq dünyanı bilik yox, pul idarə edir.
– Bəli, heyif ki, haqlısan!... Yaxşı, mən
gedim, müdir narahat olacaq.
– Almatıda neçə gün qalacaqsan?
– Bugün axşam reysi ilə müdirlə birlikdə
Moskvaya uçuruq. Müdir Moskvadan xaricə,
dincəlməyə gedəcək. Mən onun yeni cipini
sürüb Astanaya gətirəcəm.
Aydın Qafuru avtobus dayanacağına
qədər ötürdü. Qaynar bir səhər idi, göyüzü
açıqdı. Almatının havası kaprizli qadın
kimidir, gün ərzində qırx dəfə dəyişə bilər.
Haradansa basıb gələn boz buludlar günəşi
gizlətdi. Havadakı nəmişlik daha da artdı.
Cənub-qərbdən əsməyə başlayan külək
asfaltın üstündən qızmar tozu qaldırıb üzləri
yandırdı, sərinlik gətirmədi. Yağışın ağır, isti
damcıları aramla yeri döyəcləməyə başladı...
Dəyişən havadan bir nəticə çıxarda
bilməyən Aydın yerindəcə dayanıb,
düşüncəyə qərq oldu.
Aclıqmı ona əziyyət verirdi, yoxsa buludlar
kimi ağır düşüncələrmi üst-üstə gəlirdi?
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Bəlkə havasızlıq materiallaşaraq qurğuşun
kimi sinəsini tutmuşdu? Ya da Qafurla görüş
onun qəlbinin dərinliklərində yatan qayğıları
oyatmışdı? Nə olduğunu başa düşmədən
gecənin yarısına qədər yuxuya gedə bilmədi.
“Ya Rəbbi, görəsən həyatımdakı bu qara
zolaq nə vaxt qurtaracaq?... Görmürsənmi,
qada-bəlanın ağır zənciri necə dolanıb
ətrafıma, necə sıxır məni?.. Kömək elə, ya
Rəbbi!.. Yardım elə, kömək dur! Məndən üz
döndərmə! Mən axı hər şeyi sənin əhdinə
görə etmişəm!”
Gah bir, gah da o bir yanına döndü,
köhnə taxta yatağını cırıldada-cırıldada
səhərə yaxın yuxuya gedə bildi. Oyananda
da ağır qalxdı, zorla durdu. Köhnə pərdənin
deşiklərindən içəri düşən günəş şüaları beton
binanın otağını dözülməz dərəcədə isitmişdi.
Titrəyən ayaqlarını zorla sürüyərək,
səndələyərək yaxınlaşıb pəncərəni açdı.
Küçədə hava daha isti idi. Açıq pəncərədən
boğanaq hava həvəslə içəri doldu, sanki özü
də istidən qaçmağa yer axtarırdı. Yenə ürəyi
sıxıldı, gözləri dumanlandı. Birdən yadına
düşdü ki, iki gündür yemək yemir. Sonraya
saxladığı, bərk ac olsa yeyəcəyi şorbanı
yadına saldı. “Deyəsən, soyuducuda yeməyə
nə isə olmalıdır” – bu ümidlə divardan tutatuta mətbəxə getdi.
Soyuducunun qapısını açıb, məəttəl
qaldı. Bütün rəflər boş idi. Təkcə bir küncdə
köhnə çörək dilimləri, bir də hisdən boz
ləkə almış qazança var idi. Bir həftə əvvəl
sümüklərdən bişirdiyi şorbanı qızdırıb içdi
və soyuducunu söndürdü. “Soyuducuda
saxlamağa yağım yox, südüm yox, gərək
onu yuyub-təmizləyim. Bir də nə vaxt şorba
bişirməyə sümüyüm olacaq ki? Təmizlənmiş
soyuducunu bəlkə ucuza satmaq olar? Evdə
bundan başqa satmağa heç nə yoxdur”.
Yarım qab şorbanı iki dilim çörəklə
yeyib, bir az özünə gəldi. Çaydan-sudan
içmək lazım idi. Köhnə dəmi qızdırıb içmək
istəmədi. Dünən qurutduğu otları dəmləyib,
ot çayı içdi. Çay acı olmasın deyə, içinə bir
az duz atdı. Qənd-şəkər çoxdan qurtarmışdı.
Duzlu çayın dadı bir az “koje” içkisinə
bənzəmiş oldu. Şəhərin kənarında qırx il
əvvəl inşa edilmiş doqquzuncu mikrorayon
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külək əsən tərəfdə yerləşirdi. Aydının
mənzili köhnəlmiş “xrüşşovka”nın beşinci
mərtəbəsində idi. Qonaq otağına girəndə,
tavandan istilik batareyasına gələn borunun
üstündə düymə boyda qara ləkə gördü.
Yadına düşdü ki, yazda borunun bu yeri bir
az çatlamış, damcı-damsı axan su sızıntı
əmələ gətirmişdi. Barmağı ilə yoxladı. Gördü
ki, suyun çöküntüsü ilə pasın tozundan deşik
yeri öz-özünə tutulub. “Allah kasıba kömək
edər”, – keçdi ağlından.
Divanda uzanıb, sabah neyləyəcəyini
və yeməyi haradan tapacağını düşünürdü.
“Bu gün də gəldi-çıxdı, sabah məni nə
gözləyir? Dünən bütün günümü qara
bazarda oturub qaldım, axırıncı nəyim varsa
– antikvar kitablarımı düzdüm qabağıma,
cəmi cümlətanı 300 tenge qazandım... On
tenge yola xərclədim, qəzet aldım, qalan
270 tenge neçə günümə çatar? Camaat
çox qəribə olub!... Sovet dövründə ancaq
piştaxta altında tanışa-bilişə baha qiymətə
satılan kitabları indi on qat ucuzuna almaq
istəmirlər. Axırıncı ümidim on cildlik tibbi
ensiklopediyadır. Bəxtim gətirsə, onun
puluna bir müddət yaşamaq olar...”
Televizor çoxdan sıradan çıxmışdı. Tərs
kimi radionun da səsi batıb!.. İndi qəzetləri
nə ilə alacam? Özünü yalqız bir adada olan
insan kimi hiss edən Aydın, dünyada baş
verən son hadisələr haqqında məlumatları
qonşularından öyrənirdi. Nohuru dolduran
su hərəkətsiz qalmaqdan iy verər. Heç
kimlə ünsiyyətdə olmayan insan da sanki
özündə olmur. Həftələrlə, aylarla heç
kimlə əlaqəsi olmayan Aydın hiss edirdi ki,
qapalı, tutqun, adamayovuşmaz tərki-dünya
olub. Xasiyyət və alışqanlıqları dəyişir, özüözündən nifrət etməyə başlayırdı. Bundan
qorxaraq mümkün qədər qonşularla çox
söhbət etməyə çalışırdı. Çünki qaraqabaq
tərki-dünya insan olmaq Aydın üçün kasıb
olmaqdan daha qorxulu görünürdü. Amma
elə olurdu ki, kəlmə kəsməyə də adam
olmurdu. “Sən mənə, mən də sənə” dövrü
başlamışdı. İnsanlar da həmsöhbət seçimində
artıq ehtiyatlı davranırdılar. Hələ ki, Aydınla
söhbət etməyi özünə yük görməyən iki nəfər
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var idi – qarşı mənzildə yaşayan təqaüdçü
albay, bir də 1 nömrəli mənzildə yaşayan,
vaxtından əvvəl işsiz qalmış bir jurnalist.
Havanın hərarəti düşəndən sonra –
kölgələr uzananda Aydın həyətə çıxdı, amma
heç kim yox idi. Bilmirdi özünü hara dürtsün.
Artıq geri qayıtmaq haqqında düşünürdü
ki, qonşusu olan gənc bir tatarı gördü. O,
adətən başını sallayaraq salam verib keçərdi.
Amma indi nədənsə səmimiyyətlə əl uzadıb
salamlaşdı:
– Necəsiniz, iptaş? Nə vaxtdır
görünmürsünüz, harasa getmişdiniz?
– Hara gedəcəm ki? Evdə otururam.
– Sizi axtarırdım.
– Xeyir ola? – Aydın təəccüblə soruşdu.
– Demişdiniz ki, işsizsiniz. Sizə kömək
etmək istədim, iş üçün bir tanışımla
danışdım.
– Eləmi? – Aydın bir az narahat oldu.
– Bir iş var... Əsl işdir! Bir az ağırdır,
amma əmək haqqı yaxşıdır, – bic-bic
gülümsədi qonşu.
Aydın axıra qədər səbr etmədən
qonşusunun sözünü kəsdi:
– Rafiqcan, mənim üçün nə işi var, söylə
görüm artıq!?
– Siz axı yaxşı maşın sürə bilirsiniz.
Sabah səhər məni burada gözləyin, özünüzlə
şəxsiyyət və sürücülük vəsiqəsini götürün
və...
– Sonra nə? – Aydın işin nədən ibarət
olduğunu öyrənmək üçün səbirsizlənirdi.
– Sonra mən sizi öz cigitlərimlə tanış
edərəm. Onlar altı qardaşdırlar, siz də
olarsınız yeddinci. Birlikdə uçacaqsınız
Dubaya.
– Nə üçün? – Aydının səsindəki həvəs
yox olmuşdu. Başa düşürdü ki, xaricə pulla
getmək lazımdır.
– Onlar biznesmendilər. Maşın alveri
ilə məşğul olurlar. Orada bir neçə xarici
maşın alacaqlar. Siz də onlarla birlikdə o
maşınlardan birini sürüb gətirəcəksiniz.
– Neçə günlük gedəcəyik?
– Hər gediş yeddi, ya da on gün çəkir.
Hər gün üçün yüz dollar ödəyəcəklər.
Təyyarə bileti, oteldə qalmaq xərci, hətta
yemək xərcini də öz üstlərinə götürürlər.
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– Gör haa! Əla işdir ki, – Aydın dedi.
Sevindiyindən az qala ürəyi yerindən çıxırdı.
“Ay Allah, məni tək qoymadın, sənə boş
yerə bel bağlamadım!!!” – düşündü.
– Bir məsəl var, deyərlər, “qonşunun xətri
üçün namazı da sonraya saxlamaq olar”.
Mən sizin üçün çalışıb bu işi düzəldirəm, –
Rafiq özündən razı gülümsədi.
– Rafiq, heç vaxt unutmaram sənin bu
yaxşılığını, aynalayın, başına dönüm.
– Təkcə “sağ ol”nan bu işi bitirmək
olmaz, qayıdanda yaxşı “yuyarıq” bu işi.
Aydın qonşunun nəyə işarə elədiyini başa
düşərək güldü:
– Əlbəttə, yaxşı-yaxşı “yuyarıq”.
– Oldu, sabahadək, sağ olun.
Rafiqin mavi gözləri sevincdən parladı,
qırmızı yanaqları açıldı və tezcə oradan
ayrılaraq getdi. “Allah özü təşkil etdi
qonşuyla görüşümüzü. Gör ha, yuxudurmu,
gerçəkdirmi bu?” – Aydın gözlərini
ovuşduraraq, əmin oldu ki, yuxu deyil.
Qapının önündə xeyli duraraq, yavaş-yavaş
özünə gəldi.

***
Dubayda alınmış maşınları bərəyə
yükləyərək İrana gətirdilər. Ertəsi gün səhərin
sərinliyində yola düşdülər. Altı sürücü altı
maşında sükan arxasında əyləşərək, hamar
asfaltlı trasla qaza basır, sürətlə gedirdilər.
Maşınların birini Aydın sürürdü. Yeddinci
cigit isə onların rəhbəri idi – öndə gedən
maşının arxa oturacağında əyləşmişdi.
İranın liman şəhəri Bəndər-Abbasdan
çıxaraq qısa müddətliyinə dayandılar, teztələsik yemək yedilər. Yemək vaxtı rəhbərləri
onlara yolu izah etməyə başladı: “Min yeddi
yüz kilometr keçərək, İranla Türkmənistanın
sərhəddindəki Şırak kəndinə gələcəyik, –
dedi. – Ordan sonra Marı, Çarcou şəhərlərini
keçərək Özbəkistana çatacağıq. Sonrakı
dayanacağımız Özbəkistanın Farat kəndidir.
Sonra Buxara, Nəvai və nəhayət, doğma
Qazaxıstan. Günəş qızmardı, yol çətin!..
Amma Şıraka qədər dayanmayacağıq!..
Yorulan olsa, utanmasın, desin, mən özüm
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onu əvəz edim, yorulan da dincəlsin. Haydi
cigitlər, atlanın!”
Bundan sonra maşınları işə salıb, yenə
yola düşdülər. Kənardan təptəzə maşın kimi
görsənən, amma iki il sürülmüş “Audi”ni
sürməyi Aydına tapşırmışdılar. Salonlar təmiz
idi, elə bil zavoddan indicə çıxıb. Mühərriki
də mükəmməl idi. Doğrudan da yeni maşın
yaxşı at kimidir. İsti havaya baxmayaraq
Aydın yorğunluq hiss etmirdi. Əksinə, kefi
kök idi və həvəslə maşının qazına basırdı.
Beynindəki düşüncələr maşından da sürətli
gedirdi. O Almatıya qayıdanda alacağı
dollarları xəyalında canlandırırdı: “Əziyyət
verən aclıqdan və kasıblıqdan canımı
qurtaracam”. Xəyalları göylərə qalxırdı.
Ürəyi sevincindən hoppanıb-düşürdü.
“Nə qədər qəribə təbiəti var buraların,
tropik yaşıllıqlardan qupquru səhralara
keçirsən!.. Amma fərqi yoxdur, hər yer elə
gözəldir ki, insanın gözünə xoş gəlir! Ya
Rəbbi, hər şey üçün sənə şükür!” Neçə ildə
birinci dəfə idi ki, ürəyindən oxumaq keçdi.
Ətrafı seyr edərək Estayın “Hüsni-Xorlan”
mahnısını oxudu. Rımcan bu mahnını
sevərdi. Əlbəttə ki, Aydın müğənni deyildi,
amma səsi qulağa xoş gəlirdi. Rımcanla
birlikdə olduqları məclislərdə çox mahnı
oxumuşdu. “Sabah nə yeyəcəm, nə içəcəm”
qayğısı olmayan günlər idi. Rımcan və Aybar
sağ olduqları zaman Aydın xoşbəxt insan idi!
İndi isə həyatı ikiyə bölünmüşdü, əvvəlki və
qəzadan sonrakı həyat...
Dünya aldadıcı və dəyişkəndir!.. Sanki
gözünü açıb-bağladı və qısaca sürən mənalı
həyat bitdi, varlığını yalın-yaban sürdürdüyü
günlər başladı... İndi ürəyi sızlayır,
geridönməz xoşbəxt günlərin həsrəti qəlbini
sıxırdı.
Farat kəndinə gecə gəlib çatdılar və bir
özbəyin evinə qonaq düşdülər. Yatmağa
uzanmazdan əvvəl rəhbərlik edən adam
sürücüləri bir yerə yığdı:
– Cigitlər, yol yorğunusunuz. Az qalıb...
İndi yaxşıca dincəlin, səhər özüm sizi
oyandıraram.
Adamın bu sözlərindən sonra Aydın
rahatca dərin yuxuya getdi. Səhər oyananda
gördü ki, nə yol yoldaşları var, nə də
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maşınlar. Evin yiyəsini sorğuya çəkməyə
başladı, o isə ölənin dalınca ağlayan kimi
sızıldayırdı:
– Oy-bay-au! Onlar əsl fırıldaqçı imişlər.
Dünənki yeməyin və gecə qalmağın pulunu
verməyib qaçıblar, üstəlik iki torba parçamı
da oğurlayıblar. O parçalardan paltar tikib
dolanırdıq. İndi neyləyəcəyik?
– Maşın... Axı sizin maşınınız var?– Aydın
heç nə başa düşmürdü: “Axı onlar yaxşı
oğlanlar idi! Belə davrana bilməzdilər!..”
– Bəli, maşın var. Amma xeyri yoxdu –
onlara çata bilmərik.
– Bəlkə çata bildik? – “Razılaşmaq olmaz,
hərəkət eləmək lazımdır” – beynində ancaq
bir düşüncə döyünürdü.
– Mümkün deyil. Çatsaq da onlardan
heç bir şey ala bilmərik. Öz həmyerlilərin
səni elə oradaca, çöldəcə öldürərlər. İndi
neyləyəcəyik?
– Neyləyəcəyik?! Birtəhər başımızı
saxlayarıq. Bəs sən neyləyəcəksən? Hələ ki,
sağsan öz yurduna qayıt.
– Öz yurduma necə qayıdım? Cibimdə pul
yoxdur...
– Onda özünə burada müvəqqəti bir iş
tap, yolpulunu qazan.
– Mənim sənədlərim də yoxdur, – dəhşətlə
yadına saldı ki, Aydının da, o biri sürücülər
kimi sənədləri rəhbərlik edən adamda idi.
Deyirdi sənədləri bir əldə saxlamaq yaxşıdır.
– Battın sən, ay oğlan.
– Hə, təmamən battım! –dediklərinin
mənasına varmadan təkrarladı.
İnsan övladının şahid olduğu xainlik və
alçaqlıq dərəcəsi Aydını sarsıtdı. O ürək
ağrısı hiss etdı. Yandıran bir ürək ağrısı!
Ağrı onu deşib keçdi, qəlbini parçaladı, içini
yandırdı. Sanki şüurunu itirmişdi. Bir müddət
hərəkətsiz oturdu. Gözləri qaraldı, ətrafında
heç nə görməz oldu. Tale zərbə vurmaq
istəyirsə, şiddətli və azğın zərbə vurur.
Özünə gələndən sonra ətrafa boylandı,
qoca özbəyin izi-tozu da qalmamışdı. Cüzi
ümidlə qaldığı evin qapısına yaxınlaşdı,
dəstəyi burdu, qapı açılmadı, zəngi çaldı,
cavab verən olmadı. Nə edəcəyini bilmədən
qeyri-müəyyən istiqamətdə yavaş-yavaş
yeriməyə başladı.
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***
Canı əldən düşmüş, özünü itirmiş Aydın
özünü Almatıya çatdırana qədər üç ay keçdi.
Neçə il yaşadığı mənzilin önündə isə onu
bir bəla daha gözləyirdi. Taxta qapını dəmir
qapı ilə dəyişmişdilər. Bir qıfıl yerinə iki qıfıl
qoyulmuşdu. Nə olduğunu başa düşmədən
qapının zəngini çaldı. Dəmir sürgülü qapı
açıldı.
– Sizə kim lazımdı? – gombul yanaqlı
saçları dağılmış cavan oğlan soruşdu.
– Qapını açın, – dedi Aydın, – bu mənim
mənzilimdir.
Ağlınız başınızdadır?.. Çıxın gedin
burdan! Yoxsa, polis çağıraram!.. – qapını
üzünə bağladılar.
Bu işdə bir zibil olduğunu hiss edən
Aydının ürəyi döyündü, qan kəlləsinə vurdu
və həmin o qonşu tatarın evinə yollandı.
Qapını Rafiq özü açdı. Aydın mənzilini başqa
adamlar tutduğunu həyəcanla ona söylədi.
– Bəli, – Rafiq soyuqqanlıqla cavab verdi,
– Sizin gedişinizdən sonra bəzi adamlar
gəldilər, evinizi başdan ayağa təmir etdilər.
Bu yaxınlarda da köçdülər. Onlardan
soruşdum, bu nə məsələdir, dedilər ki: “Biz
bu mənzili satın almışıq”.
– Bəs mən neyləyim?
– Gedin polisə.
Rafiqin məsləhəti ilə Aydın polis şöbəsinə
gəldi. Sağ olsun cavan polis işçisi, onunla
birlikdə mənzilə gəldi, Aydının yanındaca
yekə başlı heyvərə adamı sorğuladı. Heyif
ki, sənədlərin hamısının qaydasında olduğu
ortaya çıxdı. Sonra onlar ikisi birlikdə Mülk
sənədləşdirmə idarəsinə getdilər. Orada da
sənədlərin düzgün rəsmiləşdirildiyi aydın
oldu.
Bu sənədlərə görə Aydının makler vasitəsi
ilə öz evini üç min dollara satdığı görsənirdi.
– Ağsaqqal, bağışlayın, sizə heç cür
kömək edə bilməyəcəm, – deyən polis öz
yoluyla getdi.
“Göydən yağsa xırda şişlər, bəxtsiz
Makarın üstünə düşər”, “Bəla təkbaşına
gəlməz”, – düşündü Aydın, bir yandan da
inanmaq istəmirdi. “Necə yəni, mən indi
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küçədə qalacağam? Mən indi kiməm?.. İnsan
bu qədər vicdansız ola bilər?.. Allahdan
da qorxmurlar! Niyə? Nəyə görə belə bir
şey məhz mənim başıma gəldi? Təqsirim
nə idi? Ya Rəbbi, nəyə görə məni belə
cəzalandırırsan? Sənə nə pislik etdim? Yəni
sən insanı belə vəziyyətdə qoya bilərsən?...
Görəsən necə bir günah işlədim ki, məni
bağışlamırsan? Niyə, nədən, səbəbi nədir?...”
Ağır-ağır düşüncələrdən başı hərləndi,
gözləri qaraldı. Dizləri əsdi, ayaqlarını zorla
sürüyərək özünü skamyaya çatdırdı və bitmiştükənmiş halda çökdü.
Günəş enirdi...

***
Səhər tezdən hərəsi şəhərin bir
tərəfinə dağılır, axşam isə yenə də bir yerə
toplanırdılar. Əsl beynəlmiləl qruplaşma idi.
Müxtəlif xalqların təmsilçilərindən ibarət çox
rəngli bir qrup.... Həmişə sərxoş olan, burnu
qıpqırmızı İvanın qrupun başçısı olduğu hiss
olunurdu. Onun sağ əli, möhkəm bədənli, bir
gözü kor Şavxat tatar idi. Ortaboylu, hər yeri
göy qançırlı Toxtaxun isə uyqur... Qısaboylu,
qüvvətli Pak əslən koreyalı, arıq, amma iri
sümüklü, boşboğaz Yuldaş özbəkdi. Hamıdan
hündür, uzun ayaqlı, arıq olduğuna görə
“Antena” ləqəbi almış Timofey ukraynalı...
Bir zamanlar nurüzlü, indi isə solmuş Aydın
da indi onlarla birlikdə yaşayırdı.
Onların kiçik yaşayış yeri, bir zamanlar
anbar kimi istifadə olunmuş mikrorayon
evlərindən birinin zirzəmisi idi. Bir
vaxtlar binaların damlarında, kanalizasiya
quyularında yatan dostlarını Şavxat indi bu
zirzəmiyə gətirmişdi.
– İy götürən köpək kimisən, Şavxat,
sən nələr tapa bilirsən, – İvan belə demişdi
bu yeri görəndə. – Sən olmasaydın bu
yaramazların heç vaxt belə evi ola bilməzdi.
– İvan səs-küylə tüpürmüş, tüpürcəyi
qarşısında oturan Aydının başının üstündən
uçmuşdu.
– Düz deyir Ağa, – başçının hər sözünü
dəstəkləməyə alışmış Yuldaş bu dəfə də onu
təsdiqlədi, – bəyəm burdan yaxşı bir yer tapa
bilərdik ki, başımızı ora soxaq?
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– Nəyimizə lazımdı buradan yaxşı?
– Niyə lazım deyil?
– Bundan yaxşı olan yerdə bizə yaşamağa
imkan verməzlər.
– Hə, düz deyirsən.
– Kommersantlar əlimizdən alardılar.
– Bəsdir! Susun, yetər!... – dedi İvan.
Sifəti qara buluddan da betər bozarmışdı.
Arı pətəyi kimi uğuldayan mərəkə o dəqiqə
susdu.
Camaatın “bomjlar” dediyi bu qrupun
özünün yazılmamış qanunları var. Təkbaşına
sağ qalmaq mümkün olmadığını başa düşən
bu insanlar, birlikdə icma kimi yaşamağa
başlayırlar. Gündüz milyonyarımlıq şəhərin
bütün künc-bucağını gəzib, axşam isə
zirzəmidə toplanırlar. Evsiz-eşiksiz səfillər
üçün bu zirzəmi xan sarayı kimi bir yer idi.
Yaşantılarının gündəlik ritmi bu gün də
eyni qaydada idi. Axşam düşüncə, hava
qaraldıqca bir-bir “evlərinə” qayıtmağa
başladılar.
– Hey, Alik, şamı yandır, – Toxtaxun
aşağıda duran qazağa əmr elədi, burun
dəliklərini qalın barmaqları ilə tutub burnunu
təmizlədi.
– Mənim adım Alik deyil, Aydındır, –
narazı cavab verdi.
– Kəs səsini, bunun anasını!... Ağa gəlir,
əgər işıqlı olmasa, o sənə göstərər gününü.
Öz adını da yaddan çıxararsan! – Toxtaxun
Aydını hədələdi.
Aydın şamı yenicə yandırmışdı ki, İvan
içəri girdi, baş barmağı ilə burnunun üstünü
qaşıdı.
– Necəsiniz burda, qartallarım mənim,
hamı yerindədi?
“Həə, deməli bugün Ağanın kefi
yerindədi, çünki içki içməyə imkan tapa
bilib. – Aydın düşündü. – Kefi pis olanda,
içə bilməyəndə hamıya çığırıb-bağırır, ağzını
“donuzlar-itlər” deyə açır.
– Hamı yerindədi, – ağzına sığışmayan dili
ilə çatlayan dodaqlarını yalayan Şavxat tez
cavab verdi.
– Yaxşı, əlinizə nə keçib?... Ortaya atın
görək!... Antena, orda kran partlamaz ki?
Sən axı santexniksən! – İvan bunu deyəndə
yüksəkdən və istehza ilə güldü. – Bomba
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kimi partlamasın sonra!...
– Hə, Mənzil istismar idarəsində santexnik
işləmişəm, – Timofey qamətini düzəldib
cavab verdi. – Qorxmayın! Partlamaz!..
– Yaxşı, bəs niyə çıxdın işdən?
– Qəpik-quruş verirdilər, onu da vaxtıvaxtında verə bilmirdilər!.. Mən də iki dənə
sayğacı götürüb, qabağa saydırdım. Buna
görə tutub dama basdılar. Dörd illik cəzamı
günbəgün çəkdim... Arvadım ilan çıxdı, evi
satıb, özünə başqa kişi tapıb, başqa şəhərə
qaçıb. Beləcə oldum sərgərdan..
– Mən isə Tatarıstanda bir iş tapa
bilmədim, Qazaxıstana gəldim. Deyirdilər
ki, burada pul qazanmaq olar..., –
Şaxvat söhbətə dəstək oldu. – Gəl indi
inan kiməsə... Düzdür, birinci il iş tapıb,
“Kamaz”a minə bildim. Çinə əlvan metal
apardıq. Amma hər şeyimızı lənətə gəlmiş
gömrükçülər soyub, əlimizdən aldılar.
Hər şey tərsinə getdi – işimi də itirdim,
sənədlərimi də.
– Deməli, biznes eləmək istəyirdin?
– koreyalı Pak söhbətə qoşuldu. – Mən
də bizneslə məşğul idim, evi də girov
qoymuşdum. Hər şey batdı getdi, əlimdən
çıxdı, biznes də, girovda qalan evim də!...
Daha doğrusu bic bir alçağın əlinə keçdi!
Arvadımı da ələ keçirdi!.. Bəli!.. Qadınlar
hamısı iblisdirlər! Onlara ancaq pul
lazımdır!..
Yuldaş sözünə qüvvət verdi:
– Bu kolbitlər düz deyirlər, – barmağı ilə
Aydını göstərərək dedi, – “arvadına və atına
arxayın olma”. Sibirdən qayıtmışam evimə,
nə görsəm yaxşıdır? Arvadım öz məşuqu ilə
yataq otağında, ikisi də çılpaq uzanıblar.
– Sonra nə oldu? – Timofey tüpürcək
saçaraq soruşdu.
– Ay eşşək, sözümü kəsmə, – Şaxvat
acıqlandı.
– Hansı kişi bu cür alçaldılmağa dözər,
– Yuldaş sözünə davam etdi. – Əlimi
atdım bıçağı götürüm, ikisini də doğramaq
istəyirdim. Amma iblis arvad tez tərpəndi,
qaçıb gizləndi qonşunun mənzilində. O
biri yaramaz da ki, elə bil ayağına konki
geyinmişdi, sürüşüb aradan çıxdı. Məni də
öldürməyə təşəbbüs göstərdiyim üçün həbs
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elədilər.
– Sibirə nəyə getmişdin? – Pak soruşdu.
– Ay axmaq, necə başa düşmürsən, ot
satmağa getmişdim.
– Niyə gizlədim, mən arağın bəlasına
düşdüm, –Toxtaxun dedi. – Onsuz da araqsız
dura bilmirəm.
– Ağa, bəs sən özün? – Timofey dilini
dişləyərək soruşdu.
– Nədir, məni istintaq etmək istəyirsən?!
Çox şey bilmək istəyirsən!... –İvan nərildədi.
– Ağam, qazaxlarda bir atalar sözü var:
“xalq istəsə xan dəvəni də kəsər”, – İvanın
əlaltısı sayılan Şaxvat özünə bir az sərbəstlik
etməyə icazə verə bilərdi.
Sərt arağın qızışdırdığı İvana özü ilə
əlaqədar “xan” misalının çəkilməsi xoşuna
gəldi.
– Sizin ananızı belə-belə!... Əgər bilmək
istəyirsinizsə, danışım, amma danışmalı bir
şey yoxdu, – dedi, iki barmağı ilə burnunun
donqarını sürtdü. – Üzümə lənət mənim!!!
Ömürboyu gün görməyim, əgər yalan
deyirəmsə!!! Mənim də taleyim bu Göbələyin
bəxtinə oxşayır. Araqdır həm dostum, həm
də düşmənim.
Hamı bilirdi ki, “Göbələk” Toxtaxunun
ləqəbidir, indi başa düşürdülər nəyə görə İvan
onu başqalarından seçir, özünə yaxın bilir.
– Yaxşı, bugünlük bəsdir, yatmaq! – İvan
əsəbi halda elan etdi.
Həmin dəqiqə hamı özünü samanların
və əski-üskünün üstünə atdı, heç kim də üst
paltarını soyunmadı.
Bir azdan, xoruldamaqda öz aralarında
sanki yarışan səfillər bir ağır günü də arxada
qoyub yuxuya getdilər.
Bu qurd yuvasında Aydın özündən güclü
insanların arasında sudan səssiz, otdan
balaca olmalı idi və bundan sonra hələ iki
ay da kasıb qohum statusunda aralarında
qaldı. Bütün bunlara baxmayaraq, bu insan
qrupu da onu tam özününkü kimi qəbul
edə bilmədi. Axırda Aydını öz aralarından
qovdular.
Əgər əvvəllər ancaq əziyyət var idisə, indi
həyat həqiqətən bir cəhənnəmə çevrilmışdi.
Bir kərə bir pulqabı tapmışdı. Səbirsizliklə
açdı və nə görsə yaxşıdır, təptəzə
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beşyüzlüklər. Gözlərinə inana bilmirdi.
Başına gəlmiş bu xoşbəxtlikdən az qala başı
gicəllənirdi. Özünə gələndən sonra pulları
saydı, tam beş min tenge var idi!
Çoxdandır isti yemək üzü görməyən Aydın
yolun o biri tərəfindəki yeməkxanaya tərəf
yeridi. Elə bu vaxt iki səfil qaça-qaça gəlib
ona çatdı. Çiyinlərindən parlaq rəngli Çin
istehsalı olan qadın çantaları asılmışdı.
– Hey, sən, eşşək, – göygözlü olan
həyasız ona yaxınlaşdı. – Pulları ver!
– Hansı pulları? – Aydın narahatlıqla dedi.
– Biz gördük, sən necə yoldan pul tapdın.
– Aydının yolunu kəsən ikinci adam dedi.
Aydın qaçmağa başladı. İki heyvərə tez bir
zamanda ona çataraq, yaxasından yapışdılar.
Aydın nə qədər müqavimət göstərmək
istəsə də, güclər qeyri-bərabər idi. Onu yerə
sərərək döyməyə başladılar. Amma Aydın
iki əllə pulqabını bərk-bərk tutub buraxmırdı.
İki xuliqan da onun barmaqlarını aralayıb
pulqabını götürə bilmirdilər. Nəhayət, iti
ülgüc ilə barmaqlarını kəsdilər... Pulqabını
ələ keçirib insanların arasına qarışıb gözdən
itdilər. Heç kim də köməyə gəlmədi! Heç
bir nəfər də müdaxilə edib onları ayırmaq
istəmədi...
Arxda qanamış barmaqlarını yuyub,
həyətdəki qovaq ağacının altına yıxıldı.
Qaranlıq qarışan vaxt idi, insanlar da artıq
yatmağa hazırlaşırdılar. Amma Aydın uzun
zaman yuxuya gedə bilmədi. Son aylardakı
keçirdiyi əzablar, məruz qaldığı təhqirlər
gözünün qabağından keçdi. Bomjlara
qoşulmazdan əvvəl Seyfullin küçəsindəki
qul bazarında durduğu yadına düşdü, çığırbağırla, üstünə köpək qısqırdaraq onu
oradan da qovmuşdular.
Bir ay əvvəl zibil yeşiyində açılmamış
bir konserva bankası tapmış, tapıntısına
uşaq kimi sevinmişdi. Amma bu sevinci də
çox çəkməmişdi. Paştet konservasını açıb
iştahla yemiş, aclıq duyğusundan mədəsi
bir az rahatlıq tapmışdı. Amma sonra
zəhərləndiyindən az qala ölmüşdü.
Bundan sonra da çox cəfalar çəkmişdi.
Bir dəfə çox pis havada, necə deyərlər “yaxşı
xozeyinin itini çölə qoymadığı” havada,
hansısa qonaqlıqdan qayıdan sərxoşlar onu
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təpikləyərək oyandırmışdılar.
– Ay yaramaz, qalx get burdan, –
çəpgözlü kök bir qazax onun üstünə
bağırmışdı. Çox yaxın gələrək, gözünün
üstünə tökülən saçları arxaya ataraq, başının
üstündə durmuş və açıq-aşkar hədələmişdi.
– Ağatay, mənə icazə verin səhərə qədər
burada yatım.
– Dərhal get burdan! Cəhənnəm ol,
deyirəm! Bloku çirkləndirəcəksən!
Binanın blokundan çıxarkən Aydın
çəpgöz qazaxla birlikdə olan qadının onun
arxasınca dediyi sözləri də eşitdi:
– Tfu, nə pis qoxu verən bomj idi!
Dəmir qapı gurultu ilə bağlandı.
Yuxusuzluğun üstün gəldiyi Aydın çirkli
qəzeti yaxındakı qarajın yanında döşək əvəzi
yerə sərərək üstünə uzandı və yuxuya getdi.
Həmin gün nahar vaxtı, Aydın zibil
yeşiklərinı axtararaq boş şüşələri yığırdı.
Arxadan tanış qadın səsi eşitdi. Baxmağa
cəsarət etmədi, gözünün ucu ilə göz atdı.
Görən kimi də tanıdı: bu Nagima idi,
Rımcanın universitetdə birlikdə oxuduğu
rəfiqəsi... Aydın o uzaqlaşana qədər başını
qaldıra bilmədi. Beləcə başını qumda
gizlədən dəvəquşu kimi uzun müddət
dayandı. Zibil yeşiyinin qoxusunu çox
almışdı, amma bu gün nədənsə həssas
idi, ürəyi daha çox bulanırdı. Öz köhnə
pencəyinə, dizləri cırıq şalvarına baxaraq,
dərisi çatlamış əlini saqqallı üzündə
gəzdirərək, özünü heyvan kimi hiss etdi.
Sanki hər yerə qırmızı bayraqlarla sərhəd
çəkilmişdi, qaçmağa yer yox idi. Hər yerdən
tüfənglərin lüləsi ona tuşlanmış, qıyılmış
pisbaxışlı gözlər nişangahdan ona baxır, hər
yerdən bircə dəfə dəyməklə öldürə bilən
güllələr yağır.
Özünə nifrət edərək qara taleyinə lənət
oxuyurdu. Ağlamaq istəyirdi, amma göz yaşı
qalmamışdı.

***
Bir ili idi ki, Aydın “bomj” vəziyyətində
idi. Bunu payızın gəlməsi ilə anladı. Deyirlər
“insan üç günə qəbrə də öyrəşir”, bu da
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bir həqiqətdir. Sən demə, əvvəlcə çox
çətin görünən it yaşantısına da tədricən
öyrəşmişdi. Aclığa və təhqirlərə dözürdü.
Amma bu lənətlənmiş həyatla vidalaşmaq
istəmirdi, bacara bildiyi qədər yaşayırdı. İndi
isə artıq bu həyat da, yaşamaq da bezginlik
yaradırdı.
Anladıqca ki, həyatın artıq ona yazığı
gəlməyəcək, qəlbi daha da parçalanırdı.
Ürəyi sızıldayır, qəlbi qanlı gözyaşları ilə
ağlayırdı. “Kimə lazımam mən bu dünyada?
Ölüb getsəm, heç kim bilməz... Bəlkə Yerüzü
bir az təmizlənər, zibil azalar!.. Lazımsız,
işə yaramayan adam oldum mən, heç kimə
istilik verə bilmədim. Hər həşəratın öz
yuvası var, öz nəsli var... Bəs mən nə qoyub
gedəcəm bu dünyadan, nədir mənim var
olmağımın mənası? Heç bir mənası yoxdur!
Vəssalam! Bəsdir elə-belə yaşadım! Bəsdir!
Hələ ki, insanlığım qalıb, həyatdan çəkilmək
lazımdır!!! Nə qədər bu çirkaba və təhqirlərə
dözəcəm. Bütün bunlara dözməkdənsə,
ölmək yaxşıdır!!!” – düşünürdü Aydın. Bu
gündən etibarən ağlından bir fikir çıxmadı:
“Nə zaman və necə ölməliyəm?” Artıq bu
qara düşüncə ona “doy gəlməy”ə başlamışdı.
Əvvəllər, xüsusən də Rımcanla birgə
həyatının ilk illərində Aydın ölümdən çox
qorxardı. Rımcanla Aybarı itirdikdən sonra
isə ölümün üzünə dik baxmağa başlamışdı.
Son zamanlarda “İt kimi yaşamaqdansa,
ölmək məsləhətdir” düşüncəsi onu təmamən
özünə tabe etmişdi.
Bəlkə də bu düşüncənin təsiri ilə Rımcanı
yuxusunda gördü. Xoşbəxt zamanlarda
olduğu kimi birlikdə Medeuda gəzirdilər,
Aydın onu qucaqlayıb öpmək istəyirdi,
amma Rımcan qaçırdı.
Aydın Rımcanın dalınca qaçdı. Palçıqlı
yolla getdilər. Bir müddət sonra Köktübeni
keçərək, Kensaya yaxınlaşdılar. Axırıncı
məzara yaxınlaşanda, Rımcan yerə yıxıldı.
Aydın onu qaldırmaq istəyəndə yuxudan
oyandı. Sağ ayağı bərk ağrıyırdı. Küçəyə
qaçdı. Ayağına baxanda gördü ki, yumurta
genişliyində dərin yara açılıb. Başa düşdü ki,
siçovul ayağını dişləyərək ətini qoparıb.
Ağrıyan ayağına zorla basaraq həyətdəki
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skamyada oturdu. Nə edəcəyini, köməyi
hardan-kimdən alacağını bilmədən ətrafına
baxındı. Ayağının altında bir qəzet gördü.
Könülsüz əyilib yerdən götürdü. 2000-ci il
5 may tarixli “Veçernyaya Almatı” qəzeti
idi. Marağı olmasa da ilk iki səhifəni gözdən
keçirdi, birdən gözünə “Saqqallı bomjlar”
məqaləsi sataşdı. Başladı oxumağa: “Son
zamanlar evsiz-eşiksiz, işi olmayan, yaşamaq
üçün heç biri imkanı qalmayan bomjların
sayı artmışdır. Bu bərk kişilərin heç də
hamısı alkoqolik və narkoman deyillər. Onlar
sosial həyatın ağır gerçəklikləri nəticəsində
cəmiyyətdən kənarlaşdırılmışlar. Evləri
olmadığı üçün binaların zirzəmilərində,
damlarında yaşamağa və səfil həyat
sürdürməyə məcbur olmuşlar. Bizim
cəmiyyətdə belə insanlara qarşı mərhəmət
və sosial qayğı çatışmır. Rusiyada bunu
nəzərə alaraq, P.Demidov adına Yaroslavl
universitetinin professoru Fyodor Zavyalov
və iqtisad elmləri namizədi Yelena
Spiridonova bomjların problemlərini tədqiq
etməyi öz qarşılarına məqsəd qoyublar.
Onların səbirli araşdırmaları nəticəsində
bomjların 83 %-nin qohumları tapılmışdır,
27 %-nin valideynləri, 64 %-nin bacı və
qardaşı, 54 %-nin isə uşaqları. Buradan belə
nəticə çıxarmaq olar ki, insanlarda nəciblik
və fədakarlıq çatışmır. Tədqiqat göstərdi ki,
bomjların əksəriyyəti savadlı və ya texnikipeşə cəhətdən hazırlıqlı insanlardır. İstənilən
müəssisədə sürücü, maşinist, operator,
çilingər, xarrat, elektrik kimi işləyə bilərlər.
Normal insan kimi yaşamaq istəyirlər,
amma evləri olmadığına görə heç bir
yerdə qeydiyyatda deyillər. Əksəriyyətinin
evdən məhrum olma səbəbi isə keçmişdə
məhkəməyə düşmək və cəza almaq olub.
Bəs nə ilə, hansı gəlirlə dolanırlar: 43 faizi
təsadüfi və müvəqqəti işdən əldə etdikləri
qazancla, qalanı boş şüşə, metal qırıntısı,
xammal toplamaqla. Yay vaxtı oğurlanan
meyvə-tərəvəzi satanlar da olur. Səfillərin
ancaq beşdən biri normal təqaüd və ya əlillik
təqaüdü ala bilir. Gəlirləri yeməyə, içkiyə
və siqaretə xərclənir. Bundan başqa, bir
miqdar pul geyim, dərman və sabun almaq
üçün gərəkli olur. Bir yaxşı cəhət var ki,
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gəlirlərinin 17 faizini qəzet və jurnal almağa
xərclədikləri ortaya çıxmışdır. Buna da
şükür!”.
Aydın qəzeti bir kənara qoydu, ətrafına
baxındı. Səhər çoxdan açılmışdı, amma
həyətdə hələ ki, heç kim yox idi. Qəzet
oxuyarkən ayağının ağrısını his etməmişdi.
Amma indi ağrısı artmışdı.
Bir müddət düşüncələrə qərq olaraq
yerindəcə oturub qaldı. Üzü daşlaşmışdı.
Cibindən darağı çıxardaraq saçını və uzanmış
saqqalını daradı. Ətrafa baxdıqdan sonra
inamla cibindəki bıçağı çıxartdı. Güclü
əli səhv etmədi, hədəfini tutdurdu. Yeni
yüksəlmiş Günəşin işığında parlayan bıçaq
Aydının yumşaq vücuduna soxuldu. Gözlərini
yumaraq bıçağın iti tiyəsi ilə qarnını yırtdı...
Aydın bədənindən daşmaq istəyən
bağırsaqlarını əlləri ilə tutdu və yavaş-yavaş
oturdu. Gözləri qapandı, ağzı köpükləndi. Bu
anda, bir az əvvəl buludun arxasına gizlənən
Günəş yenə çıxdı, hər yer aydınlandı. Ağrı
itdi... Aydının qarşısında gözünü kor edəcək
qədər parlaq bir ilğım meydana gəldi – ahu
quşu şəffaf dumanın içindən süzə-süzə
çıxırdı. Sonra bu ahu quşu ağ uzun don
geyinmiş Rımcana çevrildi. Aydın sevgilisini
qucaqlamaq istədi, özünü irəliyə verdi, amma
yıxıldı. Quş qanadlarını çalaraq Aydına
sərinlik verdi. Rımcan gülümsədi. Onun
valehedici təbəssümü Aydının qəlbini qeyriadi sevinclə doldurdu, özünü çox xoşbəxt
hiss etdirdi və çoxdan məhrum qaldığı
rahatlığa qərq etdi. Dözülməz dərd və acılar
gətirən bütün qara günləri arxada qaldı.
Sonra Aydın gözlənilmədən yerdən qalxdı
və nəhayət, Rımcana toxuna bildi. Bədəni
yüngülləşmiş, ilğımın parıltısına qarışmışdı.
Yer üzündəki həyat ona bir yer tapa
bilmədiyi üçün Göy üzünə göndərdi və sanki
heç bir şey olmamış kimi yoluna davam etdi.
Yer üzündəki həyatın aldadıcı gözəlliyi parpar yanır, Günəş işıq saçır, Ay batır, yenidən
doğur, gündüz ilə gecə bir-birini əvəz edirdi.
Özünün bitmək-tükənmək bilməyən
qayğıları ilə bu cür tez keçib bitən həyat...
Çevirdi: Azər Musayev
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AYRILDIQ
Biz ayrıldıq.
Nə dünya məhvərindən qopdu,
nə də zaman dayandı.

Rəsmiyyə
Sabir
NEQATİV
Bir ömür həsr etdim
Sənin yoxluğuna.
Yaza bilmədiyim
hər şeirdə,
çəkə bilmədiyim
hər rəsmdə,
oxuya bilmədiyim
hər nəğmədə
Sən varsan.
Mənim sevgi sarayımda
hər zaman küllü-ixtiyarsan.
Sən
yaşanmamış günlərimin
neqativisən,
böyük eşqim!

QAYITDIM
Hamı yer üzündə həyat yaşadı,
Mən isə dərdləri yığıb qayıtdım.
“İnsan ömrü axar sudur”, – dedilər,
Dərya tək içimə axıb qayıtdım.
Sığışa bilmədim nə günə, aya,
Mənim yaşadığım gəlməz ki, saya,
Ömür dedikləri bu tamaşaya,
Uzaqdan eləcə baxıb qayıtdım.
Qəm məni sızlatdı, döndərdi neyə,
Yer mənə dar gəldi, üz tutdum göyə,
Yanar ürəyimi söndürüm deyə,
Gözümün yaşını sıxıb qayıtdım.
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Biz ayrıldıq.
Nə şimşək çaxdı,
nə də tufan qopdu.
Biz ayrıldıq.
Nə yerdə daşlar ağladı,
nə də ki, göydəki buludlar.
Biz ayrıldıq.
Bir damla göz yaşı
nöqtə qoydu sevgimizə.
Biz ayrıldıq.
Sadəcə
yazıq oldu hər ikimizə...

KÖLGƏ
Heç nə ölmür.
Hər şey şəklini dəyişir.
Mən doğulduğumdan bəri
şəklimi dəyişirəm.
İnsanın ölümü də
şəkildəyişmədir.
Əvvəlcə kölgənin
qısalmasından başlayır.
İkinci kursda oxuyarkən
Mənə fəlsəfə dərsi keçən
professorun öləcəyini
kölgəsinin qısalmasından
anlamışdım.
Öyrətdiyi fəlsəfə
şəklini dəyişmişdi.
Rüşvət fəlsəfəsi,
yaltaqlıq fəlsəfəsi,
yerlibazlaq fəlsəfəsi,
Hegel,
Kant,
Freyd fəlsəfəsiylə uzlaşmırdı.
Professorun boyu ilə
kölgəsi kimi…
Heç nə ölmür.
Hər şey şəklini dəyişir…
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İLAHİ
Sən tökdüyün dərdləri,
Mən yığıram, İlahi.
Qəlbimdə qəm çoxalır,
Sıxılıram, İlahi.
Bir ömürdə min bir sirr,
Ahım daşları dəlir,
Dərdim üst-üstə gəlir,
Sıxılıram, İlahi.
Zamansız yağdı qarın,
Saçıma narın-narın,
Soyuyur insanların,
Yaxılıram, İlahi.
Səni duyduğum andan,
Razıydım keçəm candan,
Çıxdığım nərdivandan,
Yıxılıram, İlahi.

SÖZÜN BİTDİYİ YER
Dünya, sənədir sualım,
Ədalətin harda qalıb?
Bülbül ağzına su alıb,
Qarğa ötdüyü yerdəyik.
Nə deyək zalım fələyə,
Salıb mərdləri tələyə,
Vicdanlar kor olub deyə,
Haqqın itdiyi yerdəyik.

GÖRÜNÜR
Getdiyim haqqın yoludur,
Yoluma duman bürünür.
Mən yürüyürəm, arxamca,
Cansız kölgələr sürünür.
Torpaq ayağımdan çəkir,
Gözlərim qanlı yaş tökür,
Ömrümə qaranlıq çökür,
Bəxtimin ulduzu sönür.
Dünyada bunca adam var,
Dərdimdən dərdlilər anlar,
Uzaqlaşdıqca insanlar,
Tək, uca Allah görünür...

ALLAH
Üz tutdum dünyaya, yolum çən oldu,
Səadət dediyin məndən gen oldu,
Dərdimi saxladım, biri min oldu,
Öz-özümü yeyib bitirdim, Allah.
İndi gördüklərim dərin yuxumu,
Ayılıb yenmişəm zəif qorxumu,
Özümdən alaraq ölməz ruhumu,
Yenə dərgahına gətirdim, Allah.
Ömür dedikləri bir anlıq imiş,
Bəxtimin sarayı viranlıq imiş,
Dünya başdan-başa qaranlıq imiş,
Yıxılıb özümü itirdim, Allah.

Həyat bizi edib çaş-baş,
İçimizdə min bir təlaş,
İnsanlığın yavaş-yavaş,
Əldən getdiyi yerdəyik.
Az deyildir sənin yaşın,
Nə çilələr çəkib başın,
Sus, dədəmoğlu qardaşım,
Sözün bitdiyi yerdəyik.
Bəxt gülməyir üzümüzə,
Gün doğmaz ki, ömrümüzə,
Kəfən biçir tale bizə,
Dünya adlı qəbirdəyik.
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naŞİR
naşirin
bir günü...

İ

ş saatının ilk çayından ikicə udum alıb
bir az soyuması üçün kənara itələdim.
Yerinə dünəndən yarımçıq qalan nəşrə
hazırladığım kitabın çap olunmuş qaralama
vərəqlərini çəkdim. İki gündü kefim yox idi.
Ədəbiyyatın çəmini-çümünü bilən bir nəfər
“Solmaz” dərgisi üçün yazdığım hekayəni
amansızca tənqid eləmişdi. Xeyli adlı-sanlı
adamdı – Xudu Fərəcovu deyirəm. Zənn
etmirəm ki, hansınızsa bu professoru
tanımasın. İndi qarşımdakı vərəqlərdə sətirlər
yerində oynaşdıqca hiss elədim ki, fikrim
yenə də burda deyil – srağagün başıma
gələn o hadisədə ilişib qalıb. Ölkədə gerçək
ədəbiyyatın yiyələri, sahib çıxanları var,
tənqid eləməlilər də – uzun-uzadı özümə
təskinlik verib düşüncələrimə bu sözlərlə
nöqtə qoydum. Ancaq bundan sonra fikrimi
əlimdəki yazıya cəmləyə bildim.
Qapı döyülmədi, amma içəri biri girdi.
Məşğul olduğumu göstərməkçün və bir az da
əsəbiləşdiyimə görə laqeyd davranıb başımı
qaldırmadım.
– Gözünün nuru getdi, az oxu! – qonağım
otağa girdiyi kimi də tələm-tələsik halda
başımın üstünü kəsdirib hırıldamağa başladı.
Gözlərimə inanmadım, Qədir idi. Onu
axırıncı dəfə universiteti bitirdiyimiz gün
görmüşdüm – on beş il əvvəl. Elə o vaxt da
belə düşüncəsiz adam idi. Amma nə yalan
deyim, gəlişinə çox sevindim.
Xoş-beş edib oturduq. Öləndən-itəndən,
keçəndən-qalandan danışıb cibindən iki dənə
fləş kart çıxardaraq həvəslə stolun üstünə
tulladı.
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Müşfiq XAN
– Ağzına kimi şeirlə doludu. Al qoşginən
ora, sən mənim canım. Gör qardaşın sənnən
sonra nələr yaradıb ey!
Qədirin birinci kursda oxuyanda
dekanımıza dalbadal dörd şeir həsr edib qrup
nümayəndəsi seçildiyi gün yadıma düşdü.
– Özün necəsən e? Bə burda işlədiyini
mənə niyə xəbər eləməyibsən? Qardaşın da
düşüb dağa-dərəyə nəşriyyat axtarır!
Bir-iki dəqiqə məni danlayıb yanıma –
kompüterimin başına keçdi.
– Hə, odu, odu. Bütün şeirlərim ordadı,
– faylları tapdığımı görüb uşaq kimi sevincək
yerində atılıb-düşməyə başladı. – Birini də
indicənə – yolda gələ-gələ sənə yazmışam!
Göstərdiyi “Qədir Qiymət” adlı qovluğu
açdım. Dilim dinc dayanmadı:
– “Qiymət” yeni təxəllüsündü?
– Yox, əşşi. Qiymətlər qalxandan bınnan
yazıram də, – gözünü monitordan ayırıb
üzümə baxmadan pis-pis güldü. – Bu gün
çapa versək, neçə günə hazır olar?
Sizə kiçik bir sirr açım, nəşriyyatda
işlədiyim ötən doqquz il müddətində ən
çox nifrət elədiyim sual elə bu “neçə günə
hazır olar”dı. O səbəbdən ki, bizim mötəbər
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müəlliflər yarımçıq, ya da yazmağa niyyət
elədikləri kitablar üçün də bu sualı verirlər.
Qısası, bu sualdan çiyrənmişəm. Tərs-tərs
üzünə baxdım. Amma bu dəfə də fikri
məndə deyildi.
Əlqərəz, üç saat sonra Qədir Qiyməti
birtəhər yola salıb yerimə təzəcə
oturmuşdum ki, bu dəfə də zəng elədi:
– Yadımnan çıxdı deyəm, orda bir
ağ fləşim qaldı. İçi ləbələb şəkillərimnən
doludu. Hamısını dünən çəkdirmişəm. İlk
fotosessiyamdı, sən canun, birini kitabın
əvvəlinə, birini axırına, qalanını da şeirlərin
arasına verərsən. Sən allahun, uşaqlara
tapşır, qəşəng dizayn-zad eləsinlər.
Sağollaşıb əlaqəni kəsdim. Doğrudan
da Qədirin otuz iki geqabaytlıq ağ fləş kartı
stolumun bir küncündə – təzə qəndqabımın
yanında dururdu.
Oxuduğum səhifənin ortasına çataçatda
qapı yenə açıldı. Daha doğrusu bu dəfə
əvvəlcə taqqıldatdılar, dalınca açdılar. Gələnin
üzünü və bədənini görə bilmirdim – adam
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qucağında beş dənə stulu iç-içə yığıb içəri
girməyə çalışırdı. Qeyri-ixtiyari yan-yörəmə
nəzər saldım. Gətirdiklərindən əlavə daha iki
boş stul var idi, həmişəki kimi. Düz otağın
ortasına çatanda başını stulların arxasından
çıxarıb tanışlıq verməyə çalışdı. Sözəgəlməz
dərəcədə gərgin və gülməli vəziyyət almışdı.
– İcazə olar, məllim. Mənəm e, dünən
səhərə yaxın sizə feysbukda kitab çapı ilə
bağlı yazmışdım ha – Qəzənfər. Əslində adım
Qənbərdi.
İşarə elədim ki, stulları yerə qoya bilər.
Yalnız bundan sonra Qənbər qucağını
boşaldıb cəld hərəkətlə təzədən çölə sıçradı.
– Gəlin, – deyib, qapının ağzında
dayananlara hövlnak işarə verdi. Tez də
qayıtdı.
Otaqda heç kim yox idi, özümüzdük –
mən, Qənbər, Qənbərin anası, Qənbərin
atası, Qənbərin qardaşı, Qənbərin gələcək
nişanlısı, Bakıya maşın almaqçün rayondan
dünən gələn Qənbərin bibioğlusu və
Qənbərin bu dünyada varı-yoxu yeganə
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dəfə zənginə cavab verməyəcəyimi bilib
mesajı qabaqcadan yazıb hazırlayıbmış.
– Vayfayın parolunu deyə bilərsiz, məllim?
– Qənbərin nagüman səsi eşidildi.
– Əzbər bilmirəm. Nə üçün lazımdı? – lap
məəttəl qalmışdım.
– Şeirlərimi telefona yazmışam.
Göndərim emayıl poşdanıza.
Əməkdaşlarımızın uzun sürən
mücadiləsindən sonra şeirləri Qənbərin
dostu olan Əlfağa.
– Ay oğul, bizim uşaq kitab yazıpdı,
gəlmişük onu çıxardağ, – ağsaqqallığı
Qənbərin atası öhdəsinə götürüb söhbətə
giriş verdi.
– Nağayarağ e, uşağdı dayna, həvəsdi
vaxtlarıdı, – şairin anası xeyli qəmgin notlarla
zarıdı.
– Şşşş, – Qənbər yəqin ki, “şeir”
deyəcəkdi.
Amma mobil telefonuma gələn zəngdən
sonra sözünü ağzında çeynəyib uddu. Zəng
vuran yenə də Qədir idi. Cavab verməyib,
məşğul olduğumu bidirməkçün qırmızı
düyməni basdım. Səssiz rejimə keçirməyə
macal tapmamış mesaj gəldi:
– Qardaş, kitabın adını tapdım! “Qədrimi
bilməsən də, məni heç ha vaxt unuda
bilməyəcəksən”. Necədi? Amma deyəsən,
bir az uzundu... (((((
Qədir bu müdhiş mesajının sonunda
səksən səkkiz dənə mötərizə qoymuşdu.
Çox yox, cəmi səksən üç dənəsini ixtisar
elədim ki, oxuyub əldən düşməyəsiz. Çünki,
hələ söhbətimin canı qabaqdadı. Amma
onu da deyim ki, özümdən asılı olmadan ha
düşündüm görəsən Qədir zəngin ardınca
dərhal bu mesajı hansı ara vaxt eləyib yazdı,
ağlıma bir şey gəlmədi. Yəqin yaramaz, bu
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telefonundan götürmək mümkün oldu. Email
ünvanıma gələn “Qənbər Qulu” adlı faylı
açdım.
– Bunlar şeir deyil axı, – səbrimi basıb
dəqiqləşdirməyə çalışdım.
– Hə, məllim, şeirlər axırdadı. Kitabın
əvvəli massonlar haqqında araşdırma
yazılarımdı.
– Harda araşdırmısınız?
– Ququlda. Deyim, saytı yaz da, ora,
çıxacaq hamısı.
Bunu deyib cibindən bir pitik çıxartdı:
– Deməli, az, nöqtə, wikipedia, nöqtə,
org.
Təxminən iki saat sonra Qənbər Qulugili
ellikcə ram və mürəxxəs etməyə müvəffəq
oldum. Xoşbəxt idim. Saata baxdım –
axşamüstü altı olacaqdı. Səhər açılandan
stolumun üstündə pərən-pərən düşmüş çapa
hazırlanan kitabın vərəqlərini sahmana salıb
otağın havasının dəyişməsi üçün pəncərəni
açıb, böyük ümidlərlə təzədən yerimə
çökdüm.
Mən deyim iyirmi dəqiqə, siz deyin yarım
saat. Bundan artıq zaman keçməmişdi. Bir
nəfər ədəb-ərkanla qapını döydü. “Gəlin”,
– dedim. Deyəsən, eşitmədi. Özüm də
fikirli olduğum üçün düşündüm ki, ola bilsin
qulağıma səs gəlib. Amma çox keçmədi, kim
idisə, təzədən taqqıldatmağa başladı. Ancaq
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bu dəfə bir az əsəbi olduğunu hiss elədim.
“Gəlin, gəlin” – az qala qışqırdım.
– Salam-əleyküm. Qərib müəllim sizsüz?
Adam o qədər həyəcanlı görünürdü ki,
daha cəld cavab verə bilməm üçün başımın
işarəsi ilə “hə” dedim. Qəfil də anladım ki,
sözlə cavab versəydim, daha tez olardı. Lap
başımı itirmişdim.
– Sizinlə danışmaq istəyən var, – bunu
deyib öz mobil telefonunu mənə sarı uzatdı.
– Məllim, professor Xudu Fərəcovun
köməkçisi ...
Zəng edən adamın təqdimatının əvvəlini
eşidəndən sonra qulağımda ansızın küy
peyda oldu.
– Alo, alo, məllim ordasız?
– Bəli, buyurun, – handan-hana özümə
gəlib cavab verdim.
– Sürücüm indi sizə bir dividi verəcək.
Ordakı kitabdan altmış min dənə çap edərsiz.
Bir həftəyə lazımdı.
Tirajı eşidəndən sonra bayaqkı küy bu
dəfə şəklini dəyişib titrəşim halına keçdi.
Sonra da qulağımdan ötürülərək bütün
bədənimə yayıldı. Sürücü diski stolumun
üstünə qoyub heç nə demədən getdi.
Yarım saat sonra özümə gəlib orda
yazılanlara nəzər salmağa çalışdım. Mətn
professor Xudu Fərəcovun on səkkiz
səhifəlik giriş sözü ilə başlayırdı. Nəğməkar
şair Dildar Hüseynin ədəbiyyatımızın,
poeziyamızın inkişafı və rəngarəng televiziya
verilişlərindəki fəaliyyəti, şəxsiyyəti haqqında
ağızdolusu tərifdən ibarət idi. Hə, hamınızın
tanıdığı “Taxta-şalban Dildar”ı deyirəm.
Keçmiş-davamedici zamanda Dildar
Hüseyni, qeyri-qəti gələcək zamandasa Xudu
Fərəcovu tanıdığıma, bu səhər ona haqq
qazandırdığıma görə it peşmanı olmuşdum.
Və yəqin ki, axşam evə qayıdandan sonra
da, sabah da bugünkü peşmançılıqdan doğan
təəssüf hissim məni tərk etməyəcəkdi...
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P.S. Səkkiz-on il əvvəl, rəhmətlik
direktorumuz həmişə məni görəndə
“ŞİR kimi oğlansan, bu işlərin
öhdəsindən ancaq sən gələrsən”
– deyəndə hələ duza getdiyimi,
günlərin birində belə “şair”lə, belə
“ədəbiyyatçı” ilə, belə “araşdırmaçı
müəllif”lə işləyəcəyimi hardan
biləydim? İndi yorğun, amma daha
çox usanmış, yumağa dönmüş
halımla güzgünün qabağına keçəndə
gördüm ki, bir naŞİRin mənə baxır...
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canlı yaddaş

“Mən sovet
dövrünün
yazıçısıyam!”

VİDADİ
BABANLI

Y

azıçıların hər birinə həm də
yaşayan tarix, müəyyən dövrün
ədəbi mühitini, hadisələrini,
gizlinlərini xatirələrində, ruhunda gəzdirən
“canlı yaddaş” kimi yanaşmaq lazımdır.
Məsələn, mən təəssüf edirəm ki, birbaşa
Azərbaycan tarixini əks etdirən, onun
qoynunda döyünən ürək deyilsə də, hər
halda çox əhəmiyyətli bir “orqan” olan ədəbi
muhitdə baş verənlər haqqında hər zaman
yazılmır, danışılmır. Və ya danışılanda da
hadisələrə çox subyektiv rakursdan baxılır.
Halbuki ədəbiyyata dəqiq dəyər vermək
üçün mühiti, zamanı, prosesi, baş verən
hadisələri, onların yaradıcı insana təsirini,
məcburiyyətləri, məhdudiyyətləri və s. bilmək
çox vacibdir. Bu olmadıqda ortaya mütləq
yanlış nəticələr çıxacaq. Kimsə qınanacaq,
kimsə ittiham ediləcək... Halbuki hər ədəbi
fakta (əsərə də həmçinin!) mütləq olaraq
onun öz zamanı və mühiti kontekstində
yanaşmaq lazımdır.
O ki qaldı subyektivliyə, əslində, bundan
da çox narahat olmaq lazım deyil. Çünki
həqiqət hıqiqətdir. Hətta bir çox subyektiv
yanaşmaları üst-üstə gətirdikdə belə, o
mütləq ortaya çıxacaq.
Vidadi Babanlı ilə görüşümüzün əslində,
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bir çox səbəbi vardı. Həm evində xəstə yatan
yazıçıya baş çəkmək, həm yaradıcılıq və
ədəbiyyat haqda danışmaq (onun özü üçün
də bunun xoş olacağına əmindik), həm də
ötənlərə qayıtmaq...
Hal-əhval tutduqdan sonra istər-istəməz
bu yaxınlarda həyat yoldaşını itirən yazıçının
kiminlə yaşadığını, qulluğunda kimin
durduğunu, baş çəkənlərinin olub-olmadığını
soruşuruq.
– Uşaqlar hamısı işdə olurlar, axşamlar
yığışırlar evə. Amma bir nəfər köməkçi
var. O durur qulluğumda da. Baş çəkənlərə
gəlincə, sağ olsunlar, yoldaşım rəhmətə
gedəndə gəlmişdilər. Anarın köməkçisi Rauf
gəlmişdi, “Litfondun” (Ədəbiyyat fondu)
yardımını da gətirmişdi – min manat. Özü
isə zəng eləmişdi, gələ bilməmişdi. Fikrət də
xəstə idi, o da zəng eləmişdi. Başqa elə bir
gələn olmayıb. Bilirsiniz, dostlarımın çoxu
vəfat edib. Bu birilər də belə də... Hərdən
jurnalistlər axtarıb yada salırlar, sağ olsunlar.
– Kiminlə yaxın dost idiniz, Vidadi
müəllim?
– Yazıçılardan İsmayıl Şıxlı ilə, İsa
Muğanna ilə... O həm də mənim dayım oğlu
idi. Qabillə, Nəbi Xəzri ilə də yaxın idik...
Hamısı dünyasını dəyişib...
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– Biz ədəbiyyatşünaslar yazıçıları
dövrlə adlandırmağa adət etmişik.
Amma mənim üşün şəxsən çox
maraqlıdır. Həm sovet dövründə yazan,
həm də müstəqillik illərində əsərləri
dərc olunan Vidadi Babanlı özünü necə
adlandırar? Və ən əsası necə hiss edir?
Sovet dövrü yazıçısı kimimi?
– Mən sovet dövrü yazıçısıyam. Düzdü,
müstəqillik illərində də üç romanım dərc
olunub, yazıb-yaratmışam. Amma əsas
romanım, mənə şöhrət gətirən “Vicdan
susanda” sovet dövründə yazılıb. “Ömürlük
cəfa”, “Həyat bizi sınayır”, “Ana” dramı,
“İnsaf nənə”... Hamısı sovet dövründə
yazılmış əsərlərdir. Amma son illərdə
də yazmışam. Bu il təzə kitabım çıxıb –
“Zəmanə adamı”... Sizə də bağışlayacam.
– Səhv etmirəmsə, “Azərbaycan”
jurnalına yeni bir roman təqdim
etmişdiniz bu yaxınlarda, amma dərc
olunmayıb. “Lotu” adlı. Niyə?
– Həmin əsər bu əsərdir də... Onu
qaytardılar geri, mən də üzərində işlədim,
adını da dəyişib qoydum “Zəmanə
adamı”. Düz bir il təzədən işləmişəm,
təkmilləşdirmişəm. Psixoloji cəhətdən
dərinləşdirmişəm. Nizami Cəfərov da bunun
haqqında yazıb.
– Yəni tənqid öz müsbət münasibətini
bildirib. Yeri gəlmişkən, tənqid və
tənqidçilərlə münasibətiniz necədir?
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Sovet dövründə, ondan sonra...
– Bir az narazıyam tənqidçilərdən.
– Heç təəccüblənmədim. Tənqidçidən
razı olan yazıçı tapmaq çətindir...
– Yox e... Elə bil ki bir az dərinə getmək
istəmirlər mənim əsərlərimi təhlil edəndə.
Əsərin ictimai mənası, məsələlərin qoyuluşu,
necə həll olunması, psixoloji cəhətdən necə
həll edilməsi... haqqında çox yazmırlar...
Mənim haqqımda Məmməd Arif yazıb.
Dərin adam idi. Mehdi Hüseyn... O da
dərin adam idi, güzəştə getmirdi. Amma
bəyənirdi mənim yazılarımı. Əkbər Ağayev,
Akif Hüseynov, Pənah Xəlilov, Qulu Xəlilov
yazıb. Düzdü, Qulu bir az ikitərəfli adam
idi, bəzən münasibətə görə yazırdı... Amma
gərək tənqidçi münasibət gözləməsin.
Sovet dövründən sonra isə Nizami Cəfərov,
Rüstəm Kamal yazıb.
– Sovet dövründə daha çox hücuma
məruz qalan da, təriflənən də “Vicdan
susan”da olub. Bəs Müstəqillik illərində
hansı əsəriniz sizi qane edən reaksiyanı
doğurdu?
– Daha çox “Gizlinlər” haqqında yazıldı.
Oxumusunuz?
– Oxumuşam, haqqında yazmışam
da... “Azərbaycan” jurnalında dərc
olunmuşdu.
– “Ömürlük cəfa” haqqında, “Qəribə
eşq” adlı əsərim haqqında da yazdılar.
Tənqid etdilər. Etiraf edim ki, bu əsər heç
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özümü də təmin etmirdi. Fikirləşirdim ki,
bir daha üzərində işləyərəm. İndi başqa
bir əsərə başlamışam... Düzdü, gözüm
zəif görür, amma işləyirəm. Jurnalistlərin
həyatından yazıram. “Tale dolayları”. 73
səhifə yazmışam artıq. Bilmirəm bitirə
biləcəyəmmi? Güman edirəm ki, yaxşı əsər
olmalıdır.
– Konkret prototipiniz var, yoxsa
ümumiləşdirilmiş obraz olacaq?
– Ümumiləşdirilmiş obrazdır. Əziz
Əzimli. Taleyin dolaylarından keçib.
Vaxtilə xalq düşməni kimi atasını tutublar.
Bu da böyüyüb, sonra institut illərində
müxalifətçilərə qoşulub, tutulub. Bir sözlə,
keçid dövründə jurnalistlərin başına hansı
işlər gətirilibsə, o haqdadır. Bilirsiniz,
jurnalist gərək təpədən dırnağa vətəndaş
olsun. Yazıçı da vətəndaş olmalıdır, amma
yazıçı yaradıcılığında ümumiləşmələr çox
olur. Əsl jurnalistlərin həyat tərzi daha
mürəkkəbdir.
– Bu həyat tərzinə bu qədərmi
bələdsiniz? Bələd olmaq naminə
əvvəlki yaradıcılıqda gah kitabxanaçı
işləmisiniz, gah tərbiyəçi... Hərçənd
ki, jurnalist də işləmisiniz, amma
müstəqillik illərində jurnalistika mühiti
çox dəyişikliklərə uğradı... Bu sovet
dövrünün jurnalistikası deyildi...
– Kifayət qədər bələdəm. Çünki özüm də
vaxtilə yazılar yazmışam qəzetlərə, jurnalist
kimi işləmişəm. Bilirsiniz də, məni dörd-beş
il işsiz qoydular, mən də “Bakı” qəzetinə
– Nəsir İmanquliyevin yanına getdim. Baş
redaktor idi. Mənə kömək elədi. Göndərirdi
sənaye müəssisələrinə, fabriklərə, zavodlara,
neft mədənlərinə. Gedirdim, oçerk yazırdım,
gətirirdim, oxuyurdu, hətta dərc olunmamış
qonorar yazırdı. Ailəmi dolandırırdım. Yaxud
“Azərbaycan gəncləri” qəzetinə, hətta
“Kommunist” qəzetinə məqalə yazmışam.
Ən çox da radioda işləyirdim.
– Hansı verilişdə?
– Müxtəlif verilişlərə oçerklər yazırdım. O
zamanlar Yazıçılar birliyində böyük intriqalar
var idi. Yəqin ki, bilirsiniz. Süleyman
Rəhimovun tərəfdarları bir tərəfə idi, Mehdfi
Hüseynin tərəfdarları – yəni ki qazaxlılar bir
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tərəfə. Belə bir ziddiyyət əmələ gəlmişdi.
Mən də qazaxlı olduğuma görə mənə qarşı
çıxırdılar.
– Burdan baxanda bir az absurd
görünür... Amma İsmayıl Şıxla da
qazaxlı idi. Ona qarşı da belə münasibət
var idi?
– Bilirsiniz, o çox təmkinli adam idi.
Adətən qarışmırdı bu məsələlərə. Məndə
bir az çılğınlıq var idi, o dəqiqə reaksiya
verirdim. Məsələn, iclaslarda, yığıncaqlarda
Mehdi Hüseyni, ya da İsa Hüseynovu
tənqid edəndə, dözə bilmirdim. Müdafiəyə
qalxırdım, sonra da o adamlar mənə qarşı
çıxırdılar. Yaxud “Vicdan susanda”nı tənqid
edirdilər, nə günə qoymuşdular. Onun
üstündə Mirzə İbrahimov iclasda mənim
məsələmi qaldırmışdı. Hətta partiyadan
çıxarılmamı istəyirdi. Nəriman Həsənzadə
partiya təşkilatı katibi idi. Mirzə İbrahimov,
– “bu əsər sovet hakimiyyətinə zidd əsərdir.
Sovet insanının vicdanı heç zaman susmur,
susa bilməz”, – deyib sonra da üzünü tutdu
Nəriman Həsənzadəyə ki, partiya təşkilatı
katibisən, təklifini de. O da durdu, duruxaduruxa – hiss elədim ki əvvəldən sözləşiblər
– istəməsə də dedi ki, partiyadan çıxarılsın.
İnsafən Əli Vəliyev yerindən qalxdı, – “Mən
qəti razı deyiləm, cavan adamdı, partiyadan
çıxarılmaq çox ciddi məsələdi. Töhmət
verilsin”, – dedi. Süleyman Rüstəmlə Osman
Sarıvəlli də bu təklifi müdafiə elədilər. Rəsul
Rza isə dedi ki, “Hiss olunur burada təşkil
olunmuş bir şey var, belə olmaz, bu bizim
təşkilatımızın adına pisdir”. Nə isə... Mirzə
İbrahimovla höcətləşdilər, Rəsul Rza da
acıq edib çıxdı getdi. Mən partbileti çıxarıb
atdım Mirzə İbrahimovun üstünə. Adamlar
sus-pus qaldılar. O gecə götürdüm Brejnevə
məktub yazdım ki, ya Türkmənistanda, ya
da Özbəkistanda yaşamağım üçün şərait
yaratsın. Beləcə ara qarışdı. Və məni düz
dörd il işsiz qoydular.
– Hər halda, bu əsərlə bağlı idi də...
Yoxsa sizin qazaxlı olmağınıza görə
edirdilər?
– Həm o var idi, həm də bu... Bir
məsələ də vardı... Bunu mən “Gizlinlər”də
yazmışam. Mirzə İbrahimovla aramı
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vurmuşdular. “Azərbaycan” jurnalının baş
redaktoru Cəlal Məmmədov. Lənətlənmiş
Əkrəm Əylislinin “Mənim nəğməkar bibim”
povestinə görə. O vaxt “Azərbaycan”
jurnalında nəsrə mən baxırdım. Əsəri
oxuyub bəyənmiş, çap olunmaq üçün
təqdim etmişdim. Amma o nədənsə yaxın
qoymurdu. Növbəti dəfə bu əsəri təklif
edəndə Cəlal Məmmədov dedi ki, “Mirzə
müəllim Yaltadan məktub yazıb, onuncu
nömrədə onun İran inqilabçısı Ruzbeh
haqqında əsəri gedəcək. Yazıb bitirmək
üzrədir”. Mən də dedim ki, bəlkə o zamana
kimi tamamlaya bilmədi, amma bu hazır
əsərdir, özü də cavan adamdır. O da
mənimlə dalaşdı: “Yəni sən deyirsən ki,
Mirzə İbrahimov hələ yazsın, görək necədir?”
Dedim: “Əşşi, mən nə vaxt belə söz dedim”.
Nə isə... Aradan on beş-iyirmi gün keçdi.
Sonra məni Yazıçılar İttifaqına çağırdılar. Bir
Kübra xanım var idi, hamıya da “yoldaş”
deyirdi. Dedi: “Yoldaş Vidadi, səni yoldaş
Mirzə İbrahimov çağırır”. Gördüm Mirzə
müəllim qəzet oxuyur, salam verdim, almadı.
Qəzeti kənara itələyib, başladı hədələməyə:
“Sən özündən çox çıxırsan. Özündən
başqa heç kimi bəyənmirsən. Yəni belə
yekələnibsən ki, məni saymırsan? Nədi,
mənə yazmaq öyrədəcəksən?” İstədim
deyim ki, “ay Mirzə müəllim, mən kiməm
sizə yazmaq öyrədim, siz bizim müəllimimiz
olmusunuz”. Amma o, “yox, sən dikbaşlıq
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edirsən, baş redaktorla da yola getmirsən...”
– deyib qəzəbləndi. Gördüm yox, mükün
deyil, qapını örtdüm, çıxdım. Ertəsi gün
gələndə dedilər ki, artıq burda işləmirsən.
Nəsr şöbəsinin müdiri idim. Ədəbiyyat
qəzetinə adi ədəbi işçi göndərmişdilər. Mən
də getmədim, yuxarılara yazdım, məsələ
uzandı. Bir sözlə, Mirzənin mənə qarşı kini
var idi.
– Tək sizə qarşı idi bu
münasibət?Ümumiyyətlə, necə insan
idi?
– Çox savadlı, bilikli, mütaliəli adam
idi. O dövrün yazıçılarının arasında ikisi
xüsusilə mütaliəli idi. Mehdi Hüseyn, bir də
Mirzə İbrahimov. Hər ikisi çox savadlı idilər.
Mirzə İbrahimov həm də yaxşı təşkilatçı idi.
Nazirlər Kabinetinin sədr müavini olmuşdu.
Sonr da ali sovetin sədri oldu – Xruşşov
devriləndən sonra...
– Təşkilatçılığı – anladım, bəs
yazıçılara münasibətdə necə idi?
– Əslində, o, Yazıçılar İttifaqına 48ci ildə sədr gəlmişdi – Səməd Vurğundan
sonra. “Gənclər günü” adlı bir dərnək
yaratmışdı. Bütün ali məktəblərdən ora
cavanlar, ədəbiyyat həvəskarları gəlirdilər.
Şeirlərini, hekayələrini, tənqidi məqalələrini
oxuyurdular. Səməd Vurğundan tutmuş
bütün şairlər, yazıçılar o tədbirlərdə iştirak
edirdi. Cavanlar oxuyur, onlar qüsurlarını

79

canlı yaddaş

deyir, yaxşılarını çapa məsləhət görürdülər.
– Gənclərə münasibətdə ən xeyirxah
olan kim idi?
– Biz hamımız çalışırdıq ki, Səməd
Vurğun gələn günü şeir oxuyaq. Bütün
cavan şairlər... Gözləyirdik, o gəlməyəndə
oxumurduq. Çünki o elə aydın, elə yumşaq
deyirdi ki, sən nə tələb olunduğunu başa
düşürdün. Hətta bir yığıncaqda Səməd
Vurğunla Mirzə İbrahimov əməlli-başlı sözə
gəldilər. Ağacavad Əlizadə var idi, sonra
jurnalın katibi oldu. Kartof haqqında şeir
yazmışdı. “Kartof, kartof, nə kartof, çıxıb
bir-birinin üstünə kartof”. Təxmini belə
bir şeir idi. Səməd Vurğun bunun üstünə
əsəbiləşdi ki, “şeiri belə hala qoymaq olmaz.
Bu nə mövzudur”. Bunun üstündə Mirzə
İbrahimovla mübahisə elədilər. Səməd
Vurğun acıq eləyib çıxıb getdi. O zaman
biz cavanlar ona daha çox inanırdıq. Həm
xoşrəftar idi, həm də yaxşı məsləhətlər
verirdi.
– Sizin nəslinizdən olan, o tədbirlərə
qatılan cavanlardan Səməd Vurğun
şairtək daha çox kimi dəyərləndirirdi?
– Bəxtiyar Vahabzadəni. Mənimsə iki
şeirimi bir yığıncaqda tərifləmiş, sonra özü
tərtib etdiyi almanaxda vermişdi. “Anam sən
oldun”, bir də “Bənnanın imzası”. Amma
“Polyak qızı” şeirimi bərk tənqid eləmişdi.
“Gənclər günü”ndə Süleyman Rüstəm də,
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Məmməd Rahim də olurdu... Rəsul Rza da
düz söz deyən idi. O da az-az şeir bəyənirdi.
Və sözünü açıq deyirdi. Amma yenə də
Səməd Vurğuna gənclər daha çox üstünlük
verirdilər.
– Səməd Vurğunla Rəsul Rza
arasında hər zaman konflikt olub və
ya yaradılıb. Müşahidələriniz sizə nə
deyir – onların üzdə münasibətləri necə
idi?
–Hərəsi öz dəst-xəttini müdafiə edirdi.
Rəsul Rza sərbəst şeiri dəstəkləyirdi. Hətta
bir yığıncaqda Rəsul Rza qayıtdı ki, “Ay
Səməd, sənin yazdığın sərbəst şeirlər bu
biri şeirlərindən daha güclüdür”. Səməd
Vurğunun buna yaman acığı tutdu, təhqir
kimi qəbul elədi. Dedi: “Xeyr, mən özümü
bədbəxt şair hesab edərəm ki, sərbəst
şeirlərim güclü ola...” Bu da Rəsul Rzanın
acığına gəldi.
Onların arasında ziddiyyət var idi. Amma
mən cavan olsam da Səməd Vurğunla
məclislərdə çox olmuşam... O heç vaxt Rəsul
Rzanın əleyhinə heç nə deməzdi. Mən Rəsul
müəllimin yanında olmamışam, ona görə
də bir söz deyə bilmərəm... Ümumiyyətlə,
Səməd Vurğun kiminsə haqqında mənfi
mənada söz danışan deyildi. Cəmi bircə dəfə
ondan bu ruhda nəsə duymuşam. İclasdan
çıxmışdıq, Səməd Vurğun, Mehdi Hüseyn,
Osman Sarıvəlli... Mən də bunlara qoşuldum.
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Birdən Səməd Vurğun dedi ki, “ayə, bu
Mirzədən ehtiyatlı olun, bu həmşəridir, nə
desən çıxar”. Bu məni həm təəccübləndirdi,
həm də çox düşündürdü. Düzdü, o zaman
təəccüblənmişdim, amma sonralar gördüm
xasiyyətində bir az qərəz var.
– Səməd Vurğunda yox idi?
– Mən bir neçə müşahidəmi deyəcəyəm.
Əhməd Cəmil “Can nənə, bir nağıl de”
şeirini yazmışdı. Mənim gözümün qabağında
oldu bu hadisə. Səməd Vurğun Əhməd
Cəmillə rastlaşdı, görüşdülər, o Əhmədin
alnından öpdü. Dedi ki, “nə gözəl şeir
yazıbsan? Çox bəyəndim, çox ürəyimdən
oldu, sənə qibtə elədim bu şeirə görə”. Onda
elə xasiyyət var idi. Osman Sarıvəllinin də
bir şeiri var idi – “Hər kim yüz il yaşamasa,
günah onun özündədir”... Eyni münasibəti
ona da göstərdi... Səməd Vurğun yaxşı şeirə
görə ürəkdən sevinir, tərifləyirdi. Bir dəfə
Bəxtiyarı şeirinə görə necə qucaqladığını
gördüm. Onda o böyüklük, o ürək genişliyi
var idi.
– Bəs açıq-açığına müdafiə etmək
necə?
– Edirdi, bəli. Ən çox o zamanlar əmək
mövzusu tələb olunurdu, buna görə Mirzə
İbrahimovla bir neçə dəfə gənclərin üstündə
dalaşmışdı. Onun bir məqaləsi də var idi –
“Şairin haqqı”... O şeirin Nizami üslubuna
yaxın yazılmasına çağırırdı... Sonra onun
əleyhinə bir dəstə şair məqalə yazıb yuxarı
göndərdilər. Süleyman Rüstəm də qol
çəkmişdi, amma sonra teleqram vuraraq
adını geri götürtdü.
– Niyə? Peşman oldu?
– Hə. Tərəfdar olmadığını bildirdi.
– Süleyman Rüstəmi necə
tanıyırdınız?
– Çox zarafatcıl, xeyirxah adam idi. Pis
adam deyildi. Amma məsələn, Məmməd
Rahim bir az qərəzli idi. Rəsul Rzanı da
haqpərəst, öz sözünü deyən adam kimi
tanımışam.
– Siz o dövrün Yazıçılar Birliyində
də olmusunuz, sonrakı dövrün Yazıçılar
Birliyini də görmüsünüz. O dövrdəki
prosesi, qarşıdurmaları sonrakı,
bugünkü hadisələrlə eyni dərinlikdə
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qiymətləndirmək olar?
– Yox. Sizə bircə şeyi deyim ki, Anar
ona getmədi. Adətən belə qarşıdurmaları
müşavirələr, o yığıncaqlar meydana
çıxarırdı... Bizim vaxtımızda olan
müşavirələrdə bilirsən necə hadisələr olurdu?
Bəzən təhqirə də keçirdilər hətta... Çox ciddi
söz-söhbətlər gedirdi... Əsərlərin analizləri
aparılırdı... Amma sonra yığışdırıldı.
– Yəni o müzakirələr sizə bir yazıçı
kimi nəsə verirdimi?
– Çox şey verirdi. Əsərlərin təhlili zamanı
biz çox şey öyrənirdik. Əsəri saf-çürük
edirdilər, yaxşını qiymətləndirirdilər, yamanı
tənqid edirdilər.
– Amma “Vicdan susanda” əsərinin
saf-çürüyü sizə ilk zərbələri vurdu axı?
– Hə, elə oldu.
– Bəs əsər böyük tirajla çap
olunandan sonra münasibət necə
dəyişdi?
– Ondan sonra çox fərqli oldu hər
şey... Məmməd Cəfər Cəfərovla bir binada
qalırdıq. Bir axşamçağı qarşılaşdıq, dedi,
əsərini mənə rəyə göndəriblər.
– Haradan göndərmişdilər ki?
– Onu demədi. Sadəcə, dedi,
“oxumuşam, bəyənmişəm, qeydlərim
var, gəl bu əsəri rus dilində çap elətdir,
rus ziyalıları daha obyektivdilər, müsbət
yanaşacaqlar”. Dedim ki, “mənə qarşı
münasibəti görmürsünüzmü?” O vaxt
“Ədəbiyyat fondu” var idi, onun vasitəsilə
əsərləri sətri tərcüməyə verirdilər. Məmməd
Cəfər bir xeyli fikrə getdi, dedi görüm
neynirəm. Fondun sədri ilə danışıb həll
eləmişdi. Beləcə əsər tərcümə edildi və çap
olundu. “Literaturnaya qazeta”da akademik
Boqomolovun, bir də bir Ukrayna yazıçısının
mülahizələri dərc olunmuşdu. Sonra
“Komsomolskaya pravda” da əsəri təriflədi
və burda mənə münasibət dəyişdi.
– Bəs mənfi rəy yazanların reaksiyası
necə oldu?
– Bircə Asif Əfəndiyev mənə yaxınlaşdı –
bulvarda rastlaşdıq. Dedi, “ay Vidadi, daha
nə istəyirsən, məndən də yaxşı adamlar
əsərin haqqında müsbət rəy yazdılar,
qiymətləndirdilər. Bağışla da, olub”... Bir də
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Mirzə İbrahimov bir yığıncaqda – xaricdən
qonaqlar gəlmişdi – əsərimi təriflədi. Özü də
o cür tənqid etdikdən sonra... İki il dalbadal
bu əsər 100 min tirajla Moskvada dərc
olundu. Bu, heç bir yazıçımızda olmayıb.
Sonra Azərbaycanda – “Azərnəşr”də doqquz
dəfə dönə-dönə çap olundu. Bir sözlə,
“Vicdan susanda” məni öz uğuru ilə çətin
vəziyyətdən çıxardı.
– Mən bilən, “Vicdan susanda” qədər
sizə uğur gətirən, çox danışılan ikinci
bir əsər olmadı...
– Bircə “Müqəddəs ocaq” tərifləndi. Akif
Hüseynov da haqqında yazdı.
– Amma “Vicdan susanda” qədər
olmadı hər halda.
– Yox, o qədər olmadı. Hətta
Amerikadan, Kaliforniyadan bu əsəri
dərc etmək üçün istəmişdilər. Əsər
ukrain, türk dilində çıxdı, hətta iranda,
İran azərbaycanlıları üçün Tehranda ərəb
əlifbasıyla dərc olundu. Bir sözlə, mənim ən
doğma əsərim odur.
–Doğmalığın səbəbi ancaq gətirdiyi
uğurla bağlıdır, yoxsa başqa səbəb də
var?
– Var, başqa səbəb də var. O əsərdə
əsas qəhrəman mən özüməm. Orda mənim
həyatımdan bir çox məqamlar verilib.
– Tək o əsərdəmi?
– Hər bir əsərdə yazıçıdan nəsə var. Bu
mütləqdir. Amma o əsərdə daha çoxdur. O
əsərin müsbət qəhrəmanı Vüqar Şəmsizadəni
prototipi mənəm.
– Vidadi müəllim, “Gizlinlər”də belə
bir şey yazmısınız ki, “elə şeylər var onu
məsləhət bilmədim yazmağa”... Nə idi
ki bunlar?
– Şəxsi münasibətlərin çoxunu açmaq
istəməmişdim o yazıda. Məsələn, Mirzə
İbrahimovla, ya dövrün digər yazıçıları ilə...
– Amma müsahibələrdə çox şeyi
onsuz da deyirsiz də...
– Hə, düz deyirsən, amma yenə də
ehtiyat elədim... Bəzilərinin övladları,
nəvələri var, fikirləşdim ki, könüllərinə
dəyər... Bir az da ədəbi aləmə, oxuculara
lazım olmayan məsələlər olduğunu
düşündüm. Amma bir çox şeyləri də
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yazıram... Məsələn, Əli Vəliyevi çox
bəyənirdim – düzlüyünə görə... Haqpərəst
idi, heç nəyə baxmırdı, öz sözünü deyirdi.
Hətta eşitmişəm ki, Mircəfər Bağırovun
yanında Səməd Vurğunu tənqid edirlər,
onda bircə Əli Vəliyev durub deyib: “Səməd
Vurğun elə Səməd Vurğundur, o bu gün də
var, sabah da olacaq”. Bağırovun hüzurunda
deyib bu sözləri. Bağırov da bu sözünə görə
Səməd Vurğunun üstündən keçib. Onda
belə mərdlik-mərdanəlik var idi... Amma o
birilərində buna rast gəlməmişəm. Məsələn,
İsmayıl Şıxlı ağıllı adam idi. Səbirli, təmkinli
idi. Gözləyirdi, mübahisələrdə dinmirdi, hətta
mən bəzən inciyirdim də ondan. Amma
o susurdu, bilirdi harda necə danışmaq
lazımdır.
– Yəni siyasətcil adam idi... Bunun
özü də yaxşı xüsusiyyətdir. Lazım
gəldikdə susmağı da bacarmaq lazımdır.
– Hə, siyasətcil idi.Onun siyasəti nə
məndə var idi, nə İsa Muğannada.
– İsa Muğanna da bu qarşıdurmalara
qatılır və çılğınlıq edirdi?
– O da əsəbi idi. Amma o zamanlar
özünü müdafiə edə bilmirdi, bacarmırdı. O
qədər onun üstünə düşürdülər ki...
– Nədə ittiham olunurdu?
– Sovet cəmiyyətinin qüsurlarını
əsərlərində – “Saz”da,. “Tütək səsi”ndə
verməkdə. O mövzulara görə ona hücum
ediləndə mübahisə etmirdi. Sonra da getdi
kinostudiyada işləməyə...
– Siz də kinostudiyada işləmisiniz...
– Ondan bir müddət sonra... İsa
Hüseynov baş redaktor idi. O, “26-lar” filmi,
Nərimanov haqqında film, “Tütək səsi”ni o
zaman çəkdi. Mən isə dublyaj şöbəsinin baş
redaktoru oldum.
– Orda niyə az işlədiz?
– 2 il yarım çəkdi. Gördüm ki, tərcümələr
vaxtımı çox alır, əsərim yarımçıq qalır. Bütün
gecəni işləyirdim. O vaxt evimiz də darısqal
idi... Gözləyirdim ki, uşaqlar yatsınlar, sonra
yazım...
– Bir yazıçı kimi harda işləmək daha
rahat idi? “Azərbaycan”da, yoxsa?
– “Azərbaycan” jurnalında... Amma
oradakı işin bir pis cəhəti var idi ki, insana
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düşmən qazandırırdı. Bir tərəfdən xeyirxahlıq
edir, istedadlı cavanları dərc edirsən, amma
o biri tərəfdən də pis, zəif əsərləri yaxın
qoymursan.... Asif Əfəndiyevin məni
pisləməsinin səbəbi nə idi? Əmisi Nəsib
Əfəndiyevin müharibədən bəhs edən
“Vyana” adlı zəif əsərini dərc etməmişdim.
– “Azərbaycan” jurnalında işlədiyiniz
12 il ərzində elə bir yazıçı oldumu ki,
onun istedadında yanıldınız? Maşallah
yaddaşınız yaxşıdır.
– Biri var idi, Qax rayonundan,
televiziyada işləyirdi. Gəray Fəzli. O vaxt
bir romanını çap etmədim. Sonra çap
olundu, amma özü də etiraf etdi ki, üzərində
sonradan çox işləyib. Amma dediyim ki,
yaxşı əsər üstündə mübahisə də etmişəm.
Əkrəm Əylislinin əsəri kimi. Düzdü, sonra
onunla münasibətim korlandı. Yazıçı kimi pis
yazıçı deyil, amma sonra o əsəri yazdı.
– Bu əsərə görə münasibət korlanıb?
– Yox, “Azərbaycan” jurnalında
Rasputinin “Mariyaya pul lazım idi” əsərini
çap etdirmişdim. Onun bir-iki yerini ixtisar
elədiyinə görə oldu.
– Kim daha çox düşür yadınıza
yaxınlıq etdiyiniz insanlardan?
– Qabil. Çox səmimi, zarafatcıl adam
idi. Əsərim çıxan kimi oxuyur, zəng edirdi...
Ürəyiaçıq adam idi, hay-küylü... Başqasının
uğuruna sevinə bilirdi. Deyilənə də tez
inanırdı, sadəlövhlüyü vardı. Şeirləri də
özünə oxşayırdı.
– Dövrünüzün tənqidinin böyük təsir
gücü var idi. Kimisə yüksəldə, kimisə
ədəbi mühitdən uzaqlaşdıra bilərdi.
O müzakirələrdən, tənqidlərdən geri
çəkilən, ədəbiyyatdan gedən oldumu?
– Tərifin məhv etdikləri də oldu, tənqidin
məhv etdikləri də.... O vaxt Mirzə İbrahimov
hər iclasda tərifləyirdi – Əli Soltanlı...
Sonra ilham bulağı qurudu-nədi, yoxa
çıxdı. Tənqiddən də qırılan var idi. Sabir
Süleymanov. Özünəməxsus yazırdı. Amma
tənqidlərə dözmədi. Tənqid də belədir də,
bəzən uğur gətirir, insan acığa düşür, mübariz
olur, bəzən də sındırır. Ədəbiyyat çox çətin
aləmdir. Hamıya asan görünür, amma çox
çətindir. Burda fitri istedaddan başqa dözüm
USTAD dərgisi \ Fevral 2016

də lazımdır. 88 yaşım var, yenə də yazıram.
Çoxu 50 yaşından sonra mövzu tapa, işləyə
bilmir.
– Çox böyük tirajlarla dərc olunmuş
və ədəbiyyat hesabına yaxşı məbləğdə
qonorar almış yazıçısınız. Siz necə
deyirsiniz, ədəbiyyat qazanc üçün uyğun
sahədir?
– Qətiyyən. Ədəbiyyata qazanc məqsədilə
gələn adam yanılır. Hətta bəzi nadir əsərlər
sənə pul gətirsə belə, yenə də fikrimdə
qalıram. Keçmişdən bəri hansı yazıçımız
ədəbiyyatdan bəhrələnib, xeyir görüb?
– Vidadi müəllim, oxucu məktubu çox
almısınız?
– Çox...
– Saxlayırsınız?
– Bəli. Vermişəm dövlət arxivinə. Təkcə
Azərbaycandan yox, SSR-nin hər yerindən
məktub alırdım.
– Axırıncı dəfə nə vaxt almısız?
– 91-92-ci ildə. Ondan sonra yazmırlar.
Bir hadisə danışım. Bəzən elə oxucu
məktubu olurdu ki, heyrətlənirdim.
Görürdüm çox ağıllı sözlər deyir, əsərə
dərindən yanaşır... Bir dəfə hətta o
məktublardan birinin dalınca Şəmkir
rayonuna da getdim. Orta məktəbdə
direktorun köməkçisi işləyən bir qız idi.
– Müəllif çəkmişdi marağınızı, yoxsa?
– Getdim öyrənəm görəm özümü yazıb,
yoxsa kimsə kömək edib yazmağına.
Qarayanız bir qız idi. Söhbət əsnasında
gördüm ki, məktubda yazdığından bir az da
dərinlərə getdi. Yəni belə oxucular olurdu...
Əsərin dərinliklərinə varan, psixoloji
məqamları tutan... Amma “Vicdan susanda”
ilə bağlı təhqir dolu məktub da almışam.
Onun da izinə düşdüm getdim, Bakıdan
yazmışdılar. Məni görüb pərt oldu. Məktublar
yaxşıdır. İnsanı ruhlandırır... İstəyirsən ki,
daha yaxşı yazasan.
– Bu gün hələ də incik qaldığınız
yazıçı varmı? Məsələn, istərdiniz ki,
aranızda barışıq olsun...
– Demək bir az yaxşı düşmür. Amma var...
İndi bu dünyada deyil...
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İKİ

rəssam

“Pikasso rəssamdır, mən də
həmçinin. Pikasso ispandır, mən də
həmçinin. Pikasso kommunistdir,
amma mən heç vaxt”
(Salvador Dali)

S

ənətin paytaxtı Parisdə iki
ispaniyalı... Bir-birinə həm rəqib,
həm də dost kimi baxan iki
rəssam... Dali və Pikasso…
Salvador Dali Pikassodan 20 yaş kiçik
idi və ona çox hörmət bəsləyirdi. Əlbəttə,
hörmətinin səbəbi tək yaş fərqi deyildi.
Dalinin Barselonada ilk sərgisi zamanı
Pikasso onun haqqında eşidib sərgiyə gəlmiş
və bu rəssama heyranlığı da bundan sonra
başlamışdır.
Üslublarının fərqli olmasına baxmayaraq,
yaradıcılıqlarında bir-birindən bəhrələndikləri
göz qabağındadır. Xüsusilə Dalinin
əsərlərində Pikassonun təsiri özünü göstərir.
Bundan başqa, o, bütün eqosuna rəğmən
Pikassoya olan heyranlığını dilə gətirməkdən
heç vaxt çəkinməyib. Hətta ilk dəfə Parisə
gələrkən onu ziyarət edən Dali “Luvr
muzeyinə belə getmədən sənin yanına
gəlmişəm”, – demişdi.
Pikassonun Daliyə poçtla göndərdiyi
qəribə kart (1) və bir yerdə çəkdikləri
bəzi cızma-qaralar (2) bu təsirlərin sadəcə
uzaqdan-uzağa olmadığını da göstərir.
Pikassonun bu sürrealist portreti Dalinin
bir çox məşhur əsərləri kimi simvollarla
doludur. Bu, daha dəqiq desək Pikassonun

1)

Aytəkin Mirişova
büstünün portretidir. Dalinin Pikassonun
məhz büstünü çəkməsi onun tarixdə önəmli
şəxs olduğundan və özünün də ona böyük
hörmət bəslədiyindən xəbər verir.
Büstün əsası ağ daşdandır, amma
yuxarı hissəsi dəri ilə örtülüdür. Rəsmdə
iki gül təsviri diqqəti çəkir. Büstün aşağı
hissəsində qırmızı gül, büstün sinəsində
isə ağ gül yerləşir… Bəlkə də Pikassodan
üzr istəyirmişcəsinə sinəsinə bir gül əlavə
etmişdi.
Dalinin bu əsərdə istifadə etdiyi hər bir
obyekt, digər rəsmlərində olduğu kimi,
müəyyən mənalara yozulmağa çalışılır.
Məsələn, başının üstündəki qaya parçası
gizlətdiyi böyük bir sirrini, sinə Pikassonun
qidalandırıcı tərəfini simvolizə edirmiş.
Büstün başı sinədən daha çox təhrif
olunub. Məsələn gözlərinin həndəvəri,
ağzından uzanan dili, buynuzlu burnu və s.
Beyninin təsviri keçi buynuzuna bənzəyir.
Pikassonun saçları süni ağ saç kimi təsvir
olunub və büstün əsası ilə eyni materialdan
olması də diqqəti çəkir. Saç başın arxasına
doğru nazikləşir və sonda ağız boşluğundan

2)
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Rəssam: Salvador Dali
Rəsm: Pikassonun portreti
Ölçü: 64,1 sm x 54,7 sm
Saxlandığı yer:
Qala-Salvador Dali fondu, İspaniya

çıxaraq qaşığa çevrilir. Ağzındakı bu dəmir
qaşıq Pikassonun sənət baxımından daşıdığı
böyük yük kimi izah oluna bilər. Qaşıqda uda
bənzəyən musiqi aləti olan lut təsvir olunub.
Simvolikada lut sevgi motivlərini ifadə edir.
Amma bəzi şərhlərə görə qərənfil, keçi və
USTAD dərgisi \ Fevral 2016

qaşıqdakı musiqi aləti onun Əndəlüs1 köklü
olduğuna işarədir.
1. Andalusiya, yaxud Əndəlüs – İspaniyanın
cənubunda 8 milyondan çox əhalisi olan tarixi
vilayət – red.
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Dali bu ziddiyyətli portreti yaradarkən
hiper-realizmdən istifadə etmişdir. Məsələn,
büstdəki əriyən sinəni göstərməklə o,
Pikassonun prestijinə bir növ istehza etsə
də, onun başından keçən və qaşığa çevrilən
metal maye axınını göstərməklə rəssamın
dahiliyinə işarə etdiyi iddia olunur.
Əslində, Daliyə hansısa məna yükləmək
ağılsızlıqdı. Xatırlayırsınızsa, bir çox
tənqidçilər ona “Yaddaşın daimiliyi”
(“Yumşaq saatlar”) tablosunu Eynşteynin
nisbilik nəzəriyyəsinin təəssüratları altında
çəkdiyini deyəndə Dali gülərək sadəcə
günəşdə əriyən kamamber pendir2
tikəsindən ilhamlandığını söyləmişdi. Kim
bilir Pikassonun porteri haqqındakı şərhlər
üçün nələr deyərdi! Düzdür, Dali Freydin
şüuraltının xaricdə ifadəsi nəzəriyyəsi ilə
maraqlanırdı və bunu rəsmlərində əks
etdirirdi. Amma o, heç vaxt qatı bir simvolist
olmayıb. Adından göründüyü kimi, sürrealist
rəsmlər realist deyil, yəni onlara həqiqi bir
məna yükləməyə çalışmaq lüzumsuzdur.
Bu rəsm fövqəladə, qəribə və olduqca
çəkicidi. Məsələn, bu rəsmi hansısa bir
divarda asılı görsəniz hipnoz olmuş şəkildə
ona yönəlməzsiniz? Əsas olan budur. Mən
mütləq yönələrdim.
Portret 1947-ci ildə, Pikasso ilə görüşdən
21 il sonra çəkilmişdi və bu illərdə artıq Dali
kifayət qədər məşhur idi. Baxmayaraq ki,
o, Pikassonu sənətdə atası olaraq görürdü,
onun rəsmlərindəki “eybəcərliyi” bəyənmirdi.
Dali rəsm əsərində estetik xüsusiyyətlərə
xüsusi önəm verirdi. Daliyə görə, Pikassonun
rəsmlərində bu xüsusiyyətlər tamamilə
itmişdi. Məhz bu fərq iki ispanın dostluğuna
kölgə salmağa səbəb oldu. Dali “atalığı”nın
yanına getdi və onu kobudluqla “sənətin
dağıdıcısı” adlandırdı.
Pikasso özü bu portretini həvəslə
qarşılamamışdır və rəsm hal-hazırda
İspaniyada, Qala-Salvador Dali Fondunda
saxlanılır.
Qeyd edim ki, bu, Dalinin çəkdiyi yeganə

Pikasso portreti deyil. 60 yaşlarında qara
karandaşla çəkdiyi Pikasso portreti bu
sürrealist əsərdən tamamilə fərqlidir. Həmin
romantik portretə Dali hətta qeyd də yazıb:
“İmperatoru mən də tanıdım”. (3)

3)

2. İnək südündən hazırlanan azyağlı pendir çeşidi
– red.
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fərqli

Dilqəm Əhməd

Kəmalüddövlə

tvitləri

Ö

tənlərdə Roma papası Fransiskin
Tvitter sosial şəbəkəsində
katolik xristianlara: “Xahiş
edirəm, mənim üçün dua etməkdə davam
edin”, – deyə müraciət etdiyini oxuyanda
Tanrı-vasitəçi-insan münasibətlərində yeni
mərhələyə qədəm qoyduğumuzu düşündüm.
Xatırlayıram, Sumqayıtda yaşadığım
vaxtlarda ilk dəfə məscid görərkən heyrətlə
ora baxanda məndən bir neçə yaş böyük
olan məhəllə uşağı: “Orada adamı tutub
zorla namaz qıldırırlar”, – demişdi. Beləliklə,
məsələ mənə aydın idi: oradakı adamları
görmək, zorla namaz qılmaq istəmirsənsə,
oraya getməyəcəksən!
O zamanlar ikinci bir həqiqəti də anladım:
Azərbaycan yeganə müsəlman ölkəsidir ki,
burada dinlə münasibətlər 1400 ildir həllini
tapmayıb. Bizdə evlərdə “Quran” saxlanılar,
amma oxunmaz, ildə iki-üç dəfə – Aşura,
Ramazan və “qara bayram”larda kütləvi
məscidə gedilər, sonra isə gedilməz. Söhbət
toplumun əsas kəsimindən gedir.
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Bunun səbəbini isə Mirzə Fətəli
Axundzadəni tanıyandan sonra başa
düşdüm.
Başa düşdüm ki, bizdə insanlar Allaha
inansa da, onun Yer üzündəki faktiki
təbliğatçılarına inanmırlar. İnanmamaqdan
əlavə, hətta lağa qoyurlar.
Yas məclislərində müşahidə edirik
ki, əksəriyyət məclisi aparan mollanın
danışdıqlarına qulaq asmır, çünki onun
dediklərini puç və əfsanə hesab edirlər.
Yeganə kontaktımız “Fatihə” oxunarkən
yaranır ki, burada da çoxu surəni
oxumaqdansa, sükuta dalmaq yolunu seçir.
Çünki bizim dinlə qeyri-rəsmi səviyyədə
bölüşdüyümüz sərhədlər var: mən işimdəgücümdə olacam, sən isə məsciddə və
yas yerlərində. Bu hər zaman belə idi.
Ta ki Tvitter və Feysbuk sosial şəbəkələri
yarananadək.
İndi isə elə dönəmə çatmışıq ki, Papa bizə
bir addım daha yaxın olub. Metroda qatarla
gedərkən, idman zalında qaçış alətində kalori
sərf edərkən, sevişməyə fasilə verərkən,
ofisiantın sifariş verdiyin yeməyi gətirməsini
gözləyərkən, taksidə yol gedərkən, təyyarədə
uçarkən telefonda Tvitterə daxil olub
Papanın ilahi mesajlarını oxuya bilirsən.
Yəni Papa bizi sözün həm birbaşa, həm də
virtual mənasında təqib etməkdədir. Elə biz
də papanı...
Papadan əlavə digər vasitəçiləri də izləyə
bilirik. Tibet dağlarında meditasiyadan sonra
yaşadığı ruhani halı Tvitterdə milyonlarla
izləyicisi ilə bölüşən Dalay Lama 2012-ci ilin
statistikasında ABŞ prezidenti Barak Obama
ilə milyarder Bill Qeytsdən sonra üçüncü
sırada gəlirdi.
İslam dünyasının Tanrı ilə vasitəçiləri
də Tvitterin fəal istifadəçiləri sırasındadır.
Azərbaycanda da dəstəkçisi olan İranın
ali ruhanisi Əli Xamneyi insanları İslama
səsləməklə yanaşı, ara-sıra İsrail dövləti
haqqında bəyanatlar verir. Hətta bir ara
İnstaqram şəbəkəsindəki boşluqdan istifadə
edib uzun videolarını da bu platformaya
yükləmiş, bu isə geniş marağa səbəb
olmuşdu. Hətta buna görə İnstaqram
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rəsmiləri açıqlama vermək məcburiyyətində
də qalmışdılar.
Yəni köhnə dünyanı idarə edən, yeni
dünyada isə hələ ki geniş kütlələr arasında
nüfuzu qalan Tanrı vasitəçiləri bu gün öz
imiclərini qorumaq, təbliğatlarını aparmaq
üçün Feysbuk, Tvitter, İnstaqram kimi geniş
yayılmış sosial şəbəkələrdən mükəmməl
şəkildə yararlanmağa çalışırlar. Bu isə dinin
fərqli formada evlərə girməsinə səbəb olur.
Artıq Roma papasına 12 həvari yox, sosial
şəbəkədəki hesablarını idarə edəcək 12
kompüter mütəxəssisi lazımdır.
İndi Dalay Lamaya insanları Tibetin
ətəklərinə yığmaq yox, Tvitterin “cik-cik”
sədası altına yığmaq daha sərfəlidir.
Ayətullahlara isə insanları iri məscidlərə
yığıb vəz vermək yox, hüdudsuz sayda
təqibçilərə malik olmaq daha vacibdir.
Bütün bunların fonunda ortaya haqlı
bir sual çıxır: Din xadimlərinin bizə bu
qədər yaxın olduğu bir ərəfədə bəşəriyyət,
toplumlar xoşbəxtdirmi?
Dinindən, irqindən, millətindən asılı
olmayaraq hər kəsin onları izləyə bildiyi
bir məqamda çağırışları sülhün bərqərar
olmasına yardımçı ola bilirmi?
Yoxsa, sosial şəbəkələrin verdiyi
azadlıqdan yararlanan köhnə xurafələrin cikcikləyərək yeni dünyamıza gəlməsinin qarşısı
alınmalıdır?
Və ya Papa milyonlarla izləyicisinə
qırmızı köynəklərini əyinlərinə keçirib xaç
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yürüşlərinə çıxması tvitini yazarsa, katoliklər
buna əməl edəcəklərmi?
Onlar cəmi 140 işarə ilə bəşəriyyəti
sivilizasiyaların toqquşması mərhələsinə
yenidən çatdıra bilərlərmi?
Ayətullahların cihad çağırışı edib
müsəlmanları ordu şəklinə sala bilməsi
mümkündürmü?
Bu suala keçmədən öncə onu da deyək
ki, bəzi ölkələrdə din və sosial şəbəkələr
məsələsində tamam fərqli qərar verənlər
də olub. 2012-ci ildə Yunanıstanın EtoliaAkarnania Metropoliti Kosmas Feysbuk,
Tvitter və MSN-i aforoz elan etdi. Belə ki,
Kosmas tabeçiliyində olan kilsələrin din
xadimlərinin sosial şəbəkələrdən istifadə
etməsini yasaqladı. Qərarının səbəbini
isə metropolit belə əsaslandırdı: “Sosial
şəbəkələr günaha təhrikdir. Bu saytlara
daxil olan din adamları mənəvi baxımdan
özlərinə də, ailələrinə də böyük zərər
verməkdədirlər”.
İslam dünyasında isə bir müddət “Halal”
markalı sosial şəbəkə anlayışı ortalığa çıxdı.
Lakin “Salamworld” kimi təşəbbüslər geniş
maraq doğurmadı. Çünki sosial şəbəkələrin
peyğəmbəri olan Mark Züçerberk artıq
sonuncu “kitab”ı gətirmişdi və yerini başqa
birinə verməyi düşünmürdü.
İndi isə qayıdaq sualımıza.
Din xadimlərinin sosial media üzərindən
mesajlar verməsinin qarşısını almaq olmaz.
O halda ki, onların mesajları dini ibadətlər və
barış əsasında yazılıb. Çünki hər kəs kimi din
xadimlərinin də bu azadlıqlardan yararlanma
haqqı var. Siyasətdən tutmuş şirkətlərin
müxtəlif maraqlarını qoruyan paylaşma
platformaları modern dünyada dinin də
öz sahəsini genişləndirməsi üçün istifadə
ediləcək. Bunun qarşısını almaq mümkün
deyil. Üstəlik papanın, ayətullahların, digər
din xadimlərinin tvit atması bəşəriyyət üçün
təhlükə törətmir. Təhlükə din üzərindən
formalaşan radikal qruplaşmaların
fəaliyyətindədir.
2015-ci ilin noyabrında Əfqanıstanın
Takhar bölgəsində yaxalanan İŞİD üzvü
olan Tacikistan vətəndaşı qruplaşmaya
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sosial media vasitəsilə qoşulduğunu deyir.
“Nasratullah” ləqəbli bu şəxs Rusiyada
işləyərkən sosial şəbəkələr vasitəsilə gələn
təkliflə cihada qoşulduğunu bildirir. O, yol
xərci üçün 20 min rubl alaraq İran üzərindən
Əfqanıstana keçmişdi.
Və ya 2014-cü ilin yayında İŞİD-in
Mosula doğru irəlilədiyi bir məqamda
terror qruplaşması tərəfdarları tərəfindən
bir gündə 40 min tvit atıldı. Terrorçular
addımlarını anbaan sosial şəbəkə üzərindən
dəstəkçilərinə və dünyaya yayırdılar. Xüsusən
də qruplaşmanın yaydığı fotolar, videolar
“haştaq”larda “trend topic” səviyyəsinə
çatdı. Paylaşılan videoların keyfiyyəti,
işlənmə forması İŞİD tərəfdarlarının
artmasına səbəb oldu.
Bütün bunlar İŞİD-in
modern dünyada təbliğatı
üçün sosial şəbəkənin
əvəzsiz mənbə olduğunu
göstərdi. Üstəlik təbliğati
işləri həyata keçirənlərin
peşəkarlar olduğu
da aydınlaşdı.
Buna görə də terror
qruplaşmasının “İŞİD-ə
dəstək üçün bir milyard müsəlman” adlı
kampaniyası geniş rezonans doğurmuşdu.
İŞİD-in təbliğatını yaymaq üçün qurduğu
Al-Itisam Establishment for Media və AlHayat Media Center qruplaşmasının ən
güclü vaxtlarında geniş fəaliyyət göstərirdi.
Eləcə də, İŞİD dünya üzərində geniş yayılmış
android sistemlə işləyən telefon, tablet və
digər texnologiyalar üçün “The Dawn of
Glad Tidings” adlı əlavə də hazırlamışdı.
Bu əlavəni yükləyən şəxslərin Tvitter
hesabına daxil ola bilən İŞİD fəaliyyətləri
ilə bağlı kütləvi tvitlərin atılmasına səbəb
olmuşdu. 19-24 iyun 2014-cü il tarixlərində
qruplaşma #AllEyesOnISIS haştaqı ilə
31500 tvit atmışdı.
İŞİD-in sosial şəbəkədəki bu fəaliyyəti
təbliğatla yanaşı qorxu yaymaq məqsədi
daşıyır. Məsələn, Mosula giriş dönəmində
1700 iraqlı şiəni qətlə yetirmələri ilə bağlı
paylaşdıqları fotolar yaxın ərazilərdə ciddi
narahatlığa səbəb olmuşdu. Eləcə də,
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edam videolarının yayılması Qərb insanının
qorxuya düşməsi üçün hesablanıb. Amerikalı
jurnalist Ceyms Foleyin edamı da bu
qəbildəndir.
İŞİD-in sosial mediadakı gücü şübhəsiz
ki, ABŞ tərəfini narahat edir. 2015-ci
ilin noyabrında ABŞ-ın müdafiə naziri
Eşton Karter açıqlamasında azad və açıq
internetə xələl gətirməyəcək bir formada
ölkəsini və xalqını qorumağın yolları barədə
fikirləşməyin zamanının gəldiyini demişdi.
Virusa qarşı antivirus proqramları işə
salındığı kimi İŞİD-ə qarşı da Tvitterdə əksmübarizə kampaniyası işə salınıb. Məsələn,
İngiltərə xarici işlər nazirliyi “İŞİD-ə
qarşı İngiltərə” adlı Tvitter
hesabı ilə anti-İŞİD fəaliyyətə
başlayıb. İŞİD-ə qarşı
beynəlxalq koalisiyanın
apardığı mücadilə
ilə bağlı videoların
yayımlandığı bu hesab
İŞİD qüvvələrinə vurulan
zərbələri dünyaya yaymaq
məqsədini güdür.
Beləliklə, bu gün Azərbaycan
daxil olmaqla dünyanın istənilən
ölkəsində bir müsəlman asanlıqla bu kimi
təbliğatın içinə düşə, özünü İraq və Suriyada
tapa bilər. Çünki Suriyaya gediləcək yol
puluna qədər ödəyən İŞİD hətta onlara
mücahid qazandıracaq şəxslərə 3-10 min
dollar arası pul da vəd edir. Xüsusən,
qazandırılan adam həkim və kompüter
mütəxəssisi olarsa, miqdar çox olur. Bu
baxımdan İŞİD-lə Tvitterdə mübarizə üçün
anti-İŞİD təbliğatın gücləndirilməsi mühüm
vasitədir.
Azərbaycan üçün isə təkcə İŞİD-ə qarşı
deyil, bütün dini radikalizmlə qarşı bu hücum
taktikası məqsədilə Kəmalüddövləni yenidən
diriltmək gərəkdir.
Radikalizmə qarşı yeni mübarizənin
adı: “Kəmalüddövlə tvitləri”
Əgər Kəmalüddövlə dirilib gəlsə, dünənin
xürafələrinin bu gün elm adı ilə xalqa
sırındığını görsə, yəqin ki, üzümüzə bir
batman tüpürüb Axundzadənin çap olunan
kitablarını götürüb bizi əbədiyyən tərk edərdi.
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Modern dünyamızın
Kəmalüddövləsinin tvitlərindən
biri: “Dünyaya yenidən gəlsəm,
Türkiyədə müəllim olmaq
istəyərdim”.

Ona görə ki, 150 il əvvəl bizi ayıltmağa
çalışdığı halda, bu gün bu torpaqlarda Yerin
fırlanmasına şəkk gətirən adamlar var və
onlar alim adı ilə elm ocaqlarında çalışırlar.
Dünən üçün “Kəmalüddövlə məktubları”,
bu gün isə “Kəmalüddövlə tvitləri” təkcə
ümumiləşdirilən İran xalqlarının deyil, türklər
də daxil olmaqla, bütövlükdə İslamın hakim
olduğu dünyanı ayıltmaq üçün bir vaksindir.
Necə ki, Kəmalüddövlə bir kitab və bu kitab
ətrafında yazılan bir sistemi aradan götürə
bildi, eləcə də, bu günün Kəmalüddövlələri
sosial şəbəkələrdə eyni mücadiləni
aparmalıdır.
Bəs, bu günün Kəmalüddövləsi kimdir?
Dünənin dünyasından fərqli olaraq bu
günün Kəmalüddövləsi oxumuş, maarifçi
adam deyil. Çünki İŞİD simpatizianları
arasında Qərb təhsilli yüzlərlə adam var.
Bugünün Kəmalüddövləsi düşünən insan
da deyil. Çünki İŞİD-in içərisində bir kəndi
necə yox etmək, insanları hansı vasitələrlə
öldürmək, Hollivud filmlərindən daha real
görüntülər çəkmək yollarını düşünən onlarla
peşəkar mütəxəssis var.
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Bəs, bugünün Kəmalüddövləsi kimdir?
Əlbəttə, yenə də harada yaşamasından
asılı olmayaraq, Qərb adamıdır, yenə də
hansı siyasi quruluşda yaşamasından asılı
olmayaraq sekulyar, dünyəvi dəyərlərə
malikdir. Hədəfi təkcə gericiliklə,
obskurantizmlə mübarizə deyil, həm də
bəşəriyyətin yeganə xilası olan elmin bir
ömürboyu xidmətçisidir.
Nümunə gərəkdirsə, Şərqin və türk
dünyasının bugünkü Kəmalüddövləsi,
bugünkü Axundzadəsi Əziz Sancar kimilərdir.
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Azad Qaradərəli

Tanış
olmayan
yazı hekayə
Sənin üçün

Ə

yildi. Sonra nə çarə elədi, qəddini
düzəldə bilmədi. Niyə əyildiyinə
özü də təəccüb etdi – həkimin
yazdığı xəstəlik tarixçəsi yerə düşmüşdü.
(Əslində bu, qiymətli kağızdır. Onun əsasında
bir neçə aylıq maaş ala biləcək, amma daha
bu da gözündə deyildi). Daha əyilmişdi
deyin, götürdü. “Bayırda büküb ataram”, –
düşünüb, qəddini birtəhər düzəltdi.
Həkimin gözlərinə baxmamağa çalışdı.
Elə bu gənc oğlan da ayrı yerə baxırdı.
Baxışları sanki, – “mən niyə bu adama ürcah
oldum axı, xəstəmi qəhət idi”, – deyirdi.
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Yaşlı olsaydı, bəlkə nəsə mızıldanar, mənasız
sözlər də olsa, söyləyərdi. Amma bu çox
gənc həkimdir. Bəlkə də yaxın günlərdə
işə başlayıb, yaxud bəlkə də o onun ilk
xəstəsidir? Bəxtə bax. Bu da belə çıxdı.
Xəstənin də, həkimin də, elə Allahın da aciz
qaldığı mərəz...
O bu barədə lap əvvəllər – hələ sapsağlam
olanda da düşünmüşdü: Allahın çarəsini
yaratdıqlarından gizlətdiyi yeganə xəstəlik.
Bu tanrıyla insanlar arasında bir qırılan
həlqədir həm də. Daha “Allaha təvəkkül” də
keçmir bu yerdə... Ən pisi isə odur ki, guya
ziyalı xəstəliyi adlanan bu bəla son vaxtlar
çoban-çoluğa da tamah salır...
(Yadındadır, əmisini həkimə aparmışdı
illər öncə. O çağlarda xəstəyə xərçəng
olduğunu demirdilər. Gizlincə qohumlarına
pıçıldayırdılar. Əmisində də o zibildən tapıldı.
Həkim saxta gülüşlə demişdi: “Bu koykada
bilirsiniz kim yatıb? Dahi Qara Qarayev!”
Və həkim əmisinin gözündəki işığın bircə
anda söndüyünü görüb tələsik palatanı tərk
etmişdi. Həkim çıxan kimi əmisi kəsmişdi
onun üstünü:”Bura bax, Qara Qarayev
rakdan ölməyib? Özün deyirdin ki?! Hə, niyə
dinmirsən? Evin yıxılsın dədə! Balalarım
ləmyesir qaldı ki...” Gecə əmisinin bağrı
çatlayıb ölmüşdü...)
– Bəlkə gülü götürəsiniz? – Nəhayət,
gənc həkimin dili açıldı.
Gül ayrı aləm idi. On il sərasər görüşdüyü
sevgilisi göndərmişdi dünən. Üstündə ad-filan
yoxuydu. İri gül dəstəsinin ortasına sarı bir
xrizantema sancılmışdı. Bu Onun naxışıydı.
Bütün gülləri sevsə də, xrizantemadan, özü
də sarısından olmazın xoşu gəlirdi...
...Şirkətin pillələrini düşəndə arxadan
qadın dikdabanlarının səsini eşidib geri
qanrılmadan ayaq saxladı. Bu səs başqa
qadınların ayaq səsinə bənzəmirdi. Bu ayaq
səsi açıq-aydın meydan oxuyur, danışırdı:
“M-ə-n qa-dı-nam! M-ə-n gö-zə-ləm! Ge-ri
qan-rıl!”
Özünə söz verdi: dönməyəcək! Amma
ayaq səslərinin şiddətli təhdidinə dayana
bilmədi. Səs çox amansız idi. Qanrıldı. Və
gördüyü mənzərədən elə sarsıldı ki, “geriyə
dön!” komandasını eşitmiş əsgər kimi bir
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ayağı üstə bir daha döndü: qadın, qadın kimi
düşmürdü pillələri, güldən-gülə sıçrayan bal
arısı kimi səkirdi. Şümşad kimi düz ayaqları,
üzükdən keçən beli, uzun Nefirtiti boynu və
çilçıraq kimi şölə saçan gözləri...
Kapituliyasiya başlandı... batmış nitqini
cilalayınca O ötüb keçə bilərdi, ona görə elə
batıq səslə gülümsəməyə çalışaraq dedi:
– Sizin tuflilərinizin altında nəsə var?
Qadın qəşş eləyib güldü. Özü də bu gülüş
deyildi, bir az da davam etsəydi orqazm halı
baş verəcəkdi. Bütün şəhərin yaxşı tanıdığı
bu yaraşıqlı televiziya icmalçısının qabağında
saymazyana dayanmaq mümkün deyildi
zatən.
– Ayaqqabımı deyə bilmərəm, amma
ayaqlarımda nəsə olduğunu dəqiq bilirəm. –
Ayaq səslərinin dediklərini indi dili deyirdi.
Qadının əlində gül dəstəsi vardı... Axı
televiziyaya gələnlərə gül bağışlamırdılar,
hələ onlara gül aldırır, başqa təmənnada da
olurdular. Burda nəsə başqa ovsun vardı.
Qadın icmalçının onun əlindəki güllərə
baxdığını görüb bu dəfə açıq təhdidlə ona
meydan oxudu:
– Nədi, elə bilirsiniz, elə sizə gül
bağışlayırlar?! Mənim pərəstişkarlarım
buracan dalımca gəlmişdilər...
– Axı siz... – Sözünün dalısını gətirə
bilmədi. Qadın onu tam əsarətdə saxlayırdı.
Bütün doqquz milyonluq tamaşaçını özünə
qulaq asmağa məcbur edən icmalçı – Aqil
müəllim bir qadının girovuna çevrilmişdi,
özü də teleşirkətin pilləkənlərində... Dayan,
dayan, deyəsən, onu hardansa tanıyırdı,
amma hardan?
– Mən, mifoloqam, Yaz bayramı
haqqında ilk tədqiqatların müəllifiyəm. Hər
il Novruz bayramında Bahar qız da mən
oluram... Siz məni həmişə milli geyimdə
görmüsünüz, ona görə tanıya bilmədiniz...
Bir də biz hər gün televiziyaya çıxmırıq axı...
Oooooooo! Bu daha çox irəli getdi. Öz
aləmində zəfərini qeyd edir, deyəsən... “Sən
mifoloqdan çox, mifsən, mən ölüm!”
Tanıdı onu. Hətta sədrin yanında bir dəfə
görmüşdü də. Sədr ağzını elə açmışdı ki, elə
bil bu saat yeyəcəkdi qızı...
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– Yaxşı, biz indi neyləyək? – lap fərsiz
adamlar kimi dilləndi.
“Zəhrimar elə, çor elə! Axmaq adam.
Sual verməyinə bax?!” – ürəyində özünü o ki
var danladı.
Qadın yenə o qəddar gülməyini
başlamışdı ki, yavaşca ona tərəf əyildi:
– Nolar, burda belə gülməyin... Bəlkə sizi
maşınla aparım?
– Olar, niyə olmur ki? Dədəmiz
döyməyəcək, nənəmiz döyməyəcək...
Bu da bir işarə...
Və maşına minib getdilər bir baş
bulvardakı Gəmi-restorana...

***
İki gün sonra zəngləşib görüşmüşdülər.
Bu dəfə artıq Aqilin şəhərdən kənarda –
Günəşlidə hamıdan gizli tutduğu birotaqlı
evində. Sonralar da davam etdilər. Həftədə
iki, bəzən üç dəfə. Bu görüşlər onun
həyatında yeni bir səhifə açdı, bəlkə də
stimul oldu. İndi o, efirdə daha coşqulu
danışırdı. Elmi işini daha ürəklə yazırdı və
bu qadın onsuz da hələ cavan olan icmalçını
daha da cavanlaşdırmışdı...
(Belə hal həyatında bir neçə dəfə
olmuşdu. Amma epizodik. Ən uzun çəkəni
bir, yaxud iki ay. Sonra həmin qadınla dost
kimi qalmışdılar. Bu isə ayrı aləm idi. Bu
yanmışda nə sirr vardısa, Aqili salmışdı
tilsimə. Adamın içinə duman kimi sıımış – bu
onun nənəsinin sözüydü, qısılmaq, yayılmaq,
bürümək anlamlarına yaxındır, amma o deyil
– sevgi vurub çıxmışdı sifətinə. Elə bil üzündə
yazılmışdı: “Mən xoşbəxtəm! Mən sevirəm!”)
Əlbəttə, itkisiz ötüşmədi. Arvadı onun
“üzündə yazılanları tez oxuya bildi”, deyəsən,
– pal-paltarını çamadana yığıb dəhlizə
qoymuşdu. O da götürüb səssizcə getdi. İndi
ora hərdən qızlarını görməyə gedir, bir də
pul-para verməyə.

***
Bir dəfə o gün-gündən daha çox
bağlandığı qadına dedi:
– Sən heç məndən bir şey
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istəməyəcəksən? Mən sənə nə hədiyyə
edim?
Qadın o musiqili gülüşünü (bu gülüşü
eşidən kişinin özünü sərbəst saxlaması
mümkünsüzdü) bir də səsləndirib dedi:
– Mənə çoxlu çiçək al... Arasında
xrizantemalar da olsun... özü də sarısı...
O maşınını gül dəstələri ilə doldurmuşdu.
Düz bir saat o gülləri onun köhnə Vorovski
tərəfdəki evinə daşımaqla məşğul oldular...

***
...Əl atıb gül dəstəsinin içindən tək
sarı xrizantemanı çəkdi, palataya gözucu
baxıb (qızının gətirdiyi çaynik, fincan,
çarpayının başından asdığı pijama və kiçik əl
televizoru gözündə deyildi) qapıdan çıxdı.
Gənc həkimin dediklərini eşitsə də, dönüb
baxmadı da:
– Bəs bunları götürmürsünüz?..

***
Bura Yeni Günəşlidir. Şəhərin ən hündür
yeri.
Göyə baxdı – necə dərinmiş, necə
sehrliymiş, gömgözəlmiş.
Üzbəüz Köhnə Günəşliyə baxdı. Köhnəzad deyilmiş, elə bil Yeninin ekiztayıdır. Hələ
o döşdə oynayan uşaqlar necə xoşbəxtdirlər.
O zibil tiyanlarının yanında fırlanan dilənçi
də həyatından razı kimi görünür. O dəstəylə
uçuşan göyərçinlərə bax bir! Səni allah, belə
yaxından uçan göyərçin dəstəsi görmüşdün
indiyəcən?.. Bir bu küçə itlərinə bax! Elə
gəzirlər, elə bil hər gün uşaqların daşa basdığı
sahibsiz it yox, meşənin şahı aslandırlar...
Kefi durulan kimi oldu. Telefonu çıxardıb
adlar siyahısında “T” yazan kimi Təranə
çıxdı və düyməni onun adının üstünə basdı.
– Təriş, mənəm...
– Bilirəm...
– Gülə görə sağ ol. Amma sənə ayrı
sözüm var... Bilmirəm deməyə ehtiyac var,
ya yox?
– Niyə, de.
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– Mən pis xəstəyəm... Ölümümə az
qalb... Ciddi deyirəm...
– Yaxşı da...
– Hə, ciddi sözümdür... Səni bir
saatlığamı, on dəqiqəliyəmi görə bilərəm?
Qadın kallaşmış səslə dedi:
– Hara gəlim?
– Özün bilirsən.
– Yaxşı. İki saata gəlirəm...

***
Qadın həmişəki kimi şux geyinmişdi.
Amma geyimi şux olsa da, qamətinin
şuxluğu sezilmirdi. Əlində bir dəstə gül
vardı, ortasında sarı xrizantema. Gülü
başıaşağı tutmuşdu – yasa aparılan güllər
kimi. Yarıaçıq qapıdan içəri girəndə əski
sevgilisini stulda oturmuş görüb ona sarı
atıldı – ayağı qan gölünə batanda diksinmədi
belə. Onun qoluna girib hər iki biləyindən
süzülən qana əhəmiyyət vermədən qoxusunu
gendən aldığı yatağa apardı. Başını sinəsinə
söykəyib qəhqəhə ilə gülməyə başladı...
Bu o pilləkənlərdəki orqazm yaradan gülüş
deyildi – çiliklənmiş şüşə səsi vardı onda.
Sevgilisinin doğranmış biləklərindən axan
qan damlalarını bu gülüşün iti ağzı tökmüşdü
sanki...
Ağ mələfədə qan izləri qadın gülüşünün
müşayiətiylə yayılır, get-gedə hansısa qədim
heroqlifə – tanış olmayan yazıya oxşayırdı...
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Cəlil
Cavanşir

Əyyubun
səbri
hekayə

Q

atarın sonuncu dəfə fit verib
nəriltiylə yerindən tərpəndiyi
beş saat olmuşdu. Vaqondakı
səfər yoldaşlarımın bəziləri xorhaxor yatsa
da, bəziləri hələ oyaq olduğunu bəlli etmək
üçün narazı şəkildə fısıldayıb, yerində sağasola çevrilirdilər. Bütün yolboyu gözümü
qırpmamışdım, Əyyub kişini düşünmüşdüm.
Dilindin dua tükənməyən, mətanətli
baxışlarından şükranlıq oxunan, imanına
şübhəni yaxın qoymayan bu adamın
baxışları gözlərimin qabağından getmirdi.
Səhər qatardan düşüb, qəfil yol qəzasında
dünyadan köçən dostum Süleymanın dəfninə
getmək üçün taksiyə əyləşdim. Süleymangilin
evinə çatanda bütün tanışlar, yaxın və
uzaq qohumlar artıq toplanmışdı. Çox ağır
faciəydi. Əslində, Süleymangilin ailəsinin
başına gələnləri izah etmək üçün faciə sözü
çox aciz qalar. Bir ilin içində Əyyüb kişinin
qapısından 12 cənazə qalxmışdı! Təsəvvür
edirsiniz? 12! Mərhum Süleymanın iki
qardaşı Rusiyada ailəsi ilə birlikdə qətlə
yetirilmiş, bu xəbəri eşidən bacısı və anası
təyyarə hava limanına enməmiş infarkt
keçirmişdi. Süleyman isə qardaşlarının,
anasının və bacısının qəbirlərini ziyarət edib
geri qayıdanda yolda sükan arxasında yuxuya
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getmiş, idarə elədiyi avtomobil yük maşınının
altına girmişdi. İnanmayacaqsınız, amma yük
maşınının sürücüsü də bacısının böyük oğlu
Yusif imiş. İki cənazə birdən gəlmişdi Əyyub
kişinin qapısına... İndi də ehtişamlı evinin
darvazasına on dörd qara lent bağlanmışdı.
Bağ-bağatlı, meyvə ağaclarının bir-birinə
boy vermədiyi geniş həyətə hüzn və kədər
hakim idi. Əyyub kişinin illər əvvəl tikdirdiyi,
bütün ailənin xoş və firavan günlər keçirdiyi
olduqca dəbdəbəli, üç mərtəbəli möhtəşəm
evin darvazasının önündə bir anlıq ayaq
saxladım. İçində daimi yaşayış olan, xoşbəxt
insanların məskunlaşdığı, qonaq-qaralı
evlərdən biriydi. Heç vaxt dəyişməyən,
heç vaxt qonaq-qarasız qalmayan bu evin
indiki görkəmi isə insanı xoflandırırdı.
Bütün otaqları mebellə bəzədilib. Bu
əşyalar illərdir yerindən tərpənmədən evin
özünəməxsus ruhunu qoruyurdu. Rəngi
solmuş, xarab olmuş əşyalar əsla evdən
çıxarılmaz, atılmazdı. İllər boyu burada
yalnız yeni doğulan uşaqlar üçün alınan uşaq
çarpayılarına yer hazırlanardı. Həmişə səsküylü, qonaq-qaralı ev indi sükut içində idi.
Həyətdə qonşular ehsan qazanlarının altını
qalayır, samovarlara od salır, yas çadırının
stol-stulunu daşıyırdılar. Əyyub kişi bir
tərəfdə səssiz-sədasız dayanıb aramla, səbirlə
təsbeh çəkirdi. Sinəsinə qədər uzanmış
ağappaq saqqalından üzünə qəribə bir işıq
yayılırdı. Üzündə illər əvvəl Süleymanın
toyunda gördüyüm o sakit və şükranlıq dolu
ifadə vardı. Yaxınlaşıb görüşdüm. Kədərli
gözlərinə baxıb özümü saxlaya bilmədim.
Boynuna sarıldım. Göz yaşı məni boğdu.
– Başın sağ olsun Əyyub əmi! Süleyman
hamımızın belini qırdı...
– Başımız sağ olsun, oğul! Şükür Allahın
kəramətinə! Kəramətindən və lütfündən sual
olunmaz, rəbbim bilir nə etdiyni...Verən də
odur, alan da...

***
Günorta dəfndən qayıdanda Əyyub
kişinin üzünə baxdım. Eyni səbir və təmkinlə
təsbeh çəkirdi. Köhnə tanışlarla, dostlarla yas
çadırına keçdik. Camaat öz arasında pıçıltıyla
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ailənin başına gələn faciələrdən danışır,
Əyyub kişinin əzminə heyrət edirdilər. Baş
verənlər bir insanın ağlını başdan çıxaracaq
qədər çox idi. Bir ilin içində on dörd cənazə
qalxan həyətdə Əyyub kişi təkbaşına
qalmışdı. Evin böyük oğlu İshaq Moskvada
böyük biznes şəbəkəsinə rəhbərlik edirdi.
Ailəsi ilə birlikdə Moskva ətrafında dəbdəbəli
bir villada, rusların içində, özü də namazında,
orucunda qüsur etməyən həqiqi bir mömin
ömrü yaşayırmış. Atası Əyyubdan aldığı
tərbiyəni bir gün də unutmazmış. Övladları
da onun kimi...
Ölkədəki biznesini idarə edən qardaşı
İlyas isə ailəsini də götürüb Moskvaya
gəzməyə, qardaşının yanına gedəndə baş
verəcəklərdən xəbərsizmiş. İshaqın inanclı
bir insan olduğunu bilən Suriyada döyüşən
terrorçuların Rusiyadakı dəstəkçiləri ondan
İŞİD üçün külli-miqdarda ianə tələb etmiş,
İshaq pul verməkdən imtina etməklə bütün
ailəsini təhdid altında qoymuşdu. İlyas bütün
bunlardan xəbərsiz yollanmışdı Moskvaya.
Qana susamış İŞİD tərəfdarları isə bir gecə
qəfildən basqın edib hər iki qardaşı və ailəsini
qətlə yetirmiş, evdə olan bütün sərvəti
talamışdılar. O dəbdəbəli həyatdan bir ovuc
kül qalmışdı...
Sonra İlyasın nəzarət etdiyi mebel
zavodunda yanğın olmuş, bütün sərvəti
bir gecədə heçə çevrilmişdi. Əyyub kişi və
Süleyman mərhumlardan qalan borcları
güclə vermişdilər. İndi də Süleymanın və
bacısının son yadigarı Yusifin faciəsi...
O böyük ailədən sadəcə Əyyub kişi sağ
qalmışdı bu dəbdəbəli, gözoxşayan evdə.
Çadır boyu ailə üzvlərinin çərçivələnmiş,
qara lentlə bağlanmış şəkilləri asılmışdı...

***
Əyyub kişi sovetlərin at oynatdığı
vaxtlarda yüksək vəzifələrdə işləmiş,
imperiyanın hər üzünü görmüş insan idi.
Zəhmət, alın təri, əzmkarlıq sayəsində
müstəqillik illərində böyük sərvət qazanmış,
amma var-dövlətin çoxluğundan qudurub
cızığından çıxmamışdı. Qazandığına şükr
etməyi, əlindəki sərvətin sadəcə özünə
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məxsus olmadığını bilən nadir insanlardan
idi. Ailə üzvləri də onun kimi imanlı, əqidəli
və dürüstdü. Qazancından neçə-neçə kasıb
tələbəyə təhsil haqqı ödəyər, evsizlərin,
yoxsulların qayğısına qalar, kasıblarla dostluq
edər, məktəb təmirinə, xəstəxana tikintisinə
pul xərcləməkdən çəkinməzdi. Dilindən dua,
şükranlıq əskik olmaz, malın-mülkün əsil
sahibini bir an da olsun unutmazdı. Hərdən
məclislərdə Əyyub kişiyə söz atanlar da
tapılardı: “Ağsaqqal, bu qədər cah-calalın
olmasa yenə də şükr etməyi, yenə də dua
etməyi bacararsanmı? Sənin duaların,
möminliyin var-dövlətə, oğul-uşağına görədir,
Əyyub kişi!”
Bu atmacaların qarşısında Əyyub kişi
ciddiyyətini pozmazdı:
– Onun kəramətindən şübhə edilməz!
Verən də odur, alan da! İstəsə bir günün
içində hər şeyi almağı da, geri qaytarmağı da
bacarar!
Adı dillərdə dolaşan bu ailənin faciəsi və
Əyyub kişinin əsla asi olmaması hamı kimi
məni də təəccübləndirirdi...

***
Süleymanın ölümündən üç il keçmişdi.
Əyyub kişini tamamən unutmuş, gündəlik
həyatın qayğıları arasında dostumun tənha
atasından xəbərsiz, məişət qayğılarının və
rəhbərlik etdiyim xəstəxananın problemləri
arasında itib-batmışdım. Hər gün palatalara
bir-bir baş çəkir, xəstələrlə maraqlanır,
əməliyyatdan çıxan, əməliyyata girən
həkimlərlə, xəstələrə nəzarət edən tibb
bacıları ilə söhbətləşirdim. Qazancım
normal, yaşayışım ürəyimcəydi. Hərdən ağır
əməliyyatlara özüm girir, gecəni xəstəxanada
keçirirdim. Bir gün qəbul şöbəsinə ölümcül,
bədəni yaralarla dolu bir xəstə gətirdilər. Onu
xüsusi palataya köçürəndən sonra diaqnoz
qoymaq üçün analizlər alındı. Həkimlər
ümidsiz halda konsiliuma toplaşmışdılar.
Ümidsiz xəstənin müalicəsi ilə bağlı qərarımı
gözləyirdilər. Bütün analiz nəticələri
qarşımda, həkimlərin xəstə ilə bağlı ümidsiz
fikirlərini dinləyirdim. Qəfildən onun adı-
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soyadı gözümə sataşdı:
– Təcili xəstəni görmək istəyirəm, təcili!
Mənə onun yatdığı palatanı göstərin!

***
Əyyub kişinin vəziyyəti olduqca ağır,
çarəsiz görünürdü. Bütün bədəni yaralar
içində idi. Ciyərləri soyuqlamış, işıqlı siması
sapsarı saralmışdı. Heysizlikdən dili söz
tutmasa da, dodaqlarının arasından süzülən
duaları eşidirdim:
- Şükür kərəminə, ya rəbb! Verən də
sənsən, alan da!
Təcili müalicəyə başlamaq üçün göstəriş
verdim. Əyyub kişi günlərlə bir nöqtəyə
baxır, sadəcə dodaqları tərpənirdi. Bəzən
xəfif xışıltıdan şükür etdiyini anlayırdım. O
hətta bu ümidsiz halında da dualarından
qalmırdı. Bütün xəstəxana onun
qulluğundaydı. Sadəcə dostum Süleymana
görə yox... Əyyub kişinin səbri və əzmi
qarşısında da özümü borclu hiss edirdim.
Bədəninə yayılmış irinli yaralar gündən-günə
daha da böyüyür, hər yerini işğal edirdi.
Palatanı nə qədər sərin saxlasaq da, sanitargigienik qaydalara əməl etsək də, bu yaralara
qurd düşür, üfunət iyindən heç bir tibb bacısı
palataya girmək istəmirdi. Hər dəfə onu
görəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmir, bu
çarəsiz xəstəlik qarşısında acizliyimi etiraf

edirdim. İrandan, Türkiyədən gələn həkimlər
də xəstəliyin çarəsiz və ümidsiz olduğunu
təkrar edir, sonra da çıxıb gedirdilər.
Nəhayət, xəstəlik Əyyub kişini tamam
əldən saldı. Sonuncu dəfə yanına girəndə
güclə eşidilən xırıltılı səslə mənə yalvardı:
– Həkim, məni evimizə göndər. Öz
evimdə ölmək istəyirəm...

***
70 yaşlı Əyyub kişi həyətdə 3 yaşlı
oğlunun əlindən tutub asta addımlarla
gəzişir, bağçadakı gülləri, meyvə ağaclarını
yoxlayırdı. Həyət on il əvvəl gördüyüm kimi
öz şahanə görkəmindəydi.
...Bu gün səhər qatardan düşəndə güclü
bir əl yapışmışdı biləyimdən:
– Ver çantanı, oğul, yol yorğunusan.
Qulaqlarıma inanmamışdım. Bu, 7 il
əvvəl çarəsiz xəstəlikdən əziyyət çəkən,
ümidsiz halda evinə göndərdiyim Əyyub
əminin səsiydi. Üzündə əvvəlki işıq, dimdik
qarşımda dayanmışdı. “Lexsus”un yük yerini
açıb çantamı yerləşdirdim. Əyyub kişi cavan
oğlan qıvraqlığı ilə sükan arxasına keçib
avtomobili işə saldı. Onun bu qədər qıvraq və
sağlam olması əsl möcüzəydi. Mən sonuncu
arzusunu yerinə yetirib evinə göndərəndən
üç gün sonra Almaniyadan aldığım iş
təklifini qəbul edib, ölkədən getmişdim.
Rəhbərlik etdiyim
xəstəxananı, evimi,
kiçik laboratoriyamı –
bir sözlə, hər şeyimi
qoyub getmişdim.
İki gün öncə isə bir
əməliyyat üçün məni
bura dəvət etmişdilər.
Yüksək məbləğdə pul
təklif etdiklərindən
düşünmədən adıma
alınan gediş-dönüş
biletini qəbul edib,
hesabıma köçürülən
məbləğdən bir qədər
xərclik götürüb gecəylə
Bakıya uçmuşdum.
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mif söz

Bakıda əməliyyatın əyalətdə keçiriləcəyini
eşidib qanım qaralsa da, dostum Süleymanın
doğulduğu və dəfn olunduğu yerləri yenidən
görmək, Əyyub kişinin məzarını ziyarət
etmək haqda düşünmüşdüm. İnanılmaz
olsa da, məzarını ziyarət etmək istədiyim
adam qarşılamışdı məni. Arayıb-soraqlamış,
oğlunun sünnəti üçün ağlasığmaz məbləğdə
pul ödəyib məni Almaniyadan buralara qədər
gətirtməyi bacarmışdı...
Yolboyu necə sağalmasından, xəstəliyə
necə qalib gəlməsindən, təkliyin daşını
atıb yenidən evlənməsindən, ona bu
yaşında yenidən atalıq sevincini yaşadan
Məhəmməddən danışırdı. Pəncərədən içəri
soxulan təmiz bahar küləyinin dalğalandırdığı
saçları və ağ saqqalı ona sirli, müdrik
görkəm verirdi. Dilindən eyni duanı eşidəndə
illərdir beynimdə səslənən o duaya mən də
qoşuldum: “Şükür kərəminə, ya rəbb! Verən
də sənsən, alan da!”

dinləyirdi. 83-cü ayəyə çatanda Əyyub
kişinin çöhrəsi daha da işıqlandı. Hamı
maraqla ona diqqət kəsildi. Əyyub kişi başını
qaldırmadan:
– Bu ayə, illərdir mənim səbrimin,
şükranlığımın açarıdır. Diqqət edin, lütf və
kərəm sahibi, rəhimlilərin ən mərhəmətlisi
nə buyurur: “Əyyubu yada sal. Bir vaxt o,
Rəbbinə dua edərək belə demişdi: “Mənə
bəla üz verdi. Sən rəhimlilərin rəhimlisisən”.1
Hamı təəccüb içində Əyyub kişinin
üzündəki işıq haləsinə tamaşa edirdi, o isə
səbri ilə İblisi utandırmış Əyyub peyğəmbərin
hekayəsini danışırdı...

***
Məhəmmədin sünnətindən sonra bütün
tanışlar, qohumlar bər-bəzəkli çadırda yemək
süfrəsi arxasında toplanmışdı. Əyyub kişi
asta və şirin səslə “Qurani-Kərim”dən
“Ənbiya” surəsini oxuyurdu. Hamı səssizcə
bu nur üzlü, səbir, əzm və iman sahibini
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1. İmam Cəfəri Sadiq, Əyyubu ağuşuna almış
bəlaların səbəbi haqqında bunları deyib: “Əyyuba
üz vermiş bəlaların səbəbi, onun ilahi nemətlər
qarşısında çox şükr etməsi idi. Onun imanına
həsəd aparan İblis, onun çox şükr etməsini
nemətə qərq olması ilə əlaqələndirmişdi. O,
Allaha: ”Sən Əyyubdan dünya nemətlərini alsan,
görərsən ki, o şükr edənlərdən deyil. Mənə icazə
ver, sübut edim ki, dediklərim doğrudur”, - deyir...
Allah İblisə icazə verdi, İblis əvvəlcə Əyyubun
var-dövlətini, sonra övladlarını əlindən çıxardı.
Lakin bu hadisələr Əyyubun şükrünü daha da
artırdı. Daha sonra Əyyubu xəstəliyə düçar
edib, hey-hərəkətini əlindən aldı. Lakin Əyyub
şükrünü davam etdirirdi. İblis bu böyük insanın
iradəsini qırmaq üçün hücumlarını şiddətləndirdi.
Ətrafdakıların “axı nə günah etmisən ki, belə
bəlaya düşmüsən” kimi qınaqları Əyyubun qəlbini
parçalayırdı. Amma misilsiz bəlalar qarşısında
Əyyub son nəfəsədək şükründən əl çəkmədi. Və
daha sonra Allah bütün aldıqlarını Əyyuba geri
qaytardı...
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Fərid Hüseynli

“Cizgi roman”

nədir?
B

ir çoxlarımız “cizgi roman”
ifadəsini gördükdə nəyə görəsə
ağlımıza uşaqlar, həm də azyaşlı
oxucular və pərəstişkarlar gəlir. Bəzən
düşünürəm ki, bunun səbəbi “cizgi roman”
və “cizgi filmi“ söz birləşmələrindəki “cizgi”
sözü ilə bağlıdır. Bəlkə də rənglər, yaxud
sadəcə şəkillərlə... Hər halda, bu sualın
cavabını öyrənməyi çox istərdim. Nə isə...
Keçək bizim haqqında danışmaq istədiyimiz
“cizgi romanları”nın tarixinə.
Bu mediumun, incəsənət formasının
dəqiq yaranış tarixi və yaxud səbəbi hələ də
bizlərə məlum deyil. Ancaq düşünürük ki,
bu mediumun ilk nümunələri məhz Misir
ehramları divarlarına, Qobustan qayalarına
həkk olunmuş şəkillərdir. Tarixi ilə bağlı
isə onu qeyd etmək yerinə düşər ki, bu
gün inkişaf etməkdə olan “cizgi romanı”n
– komikslərin geniş kütlə ilə mütəmadi
görüşdüyü dövr 19-cu əsrin sonundan
başlayır. Bu dövrdə ilk dəfə Cozef Pulitzerin
(bəli, bəli, məşhur Pulitzerin) “Yellou Kid”
(“Yellow kid”– sarı uşaq) adlı bir səhifəlik
komikslərini öz qəzetlərinin son səhifəsində
yayımlayır. Tez bir zamanda rəqib qəzetlər də
oxşar strategiyaya üz tuturlar. Hətta bir dövr
iki qəzet və iki fərqli rəssam “Yellou Kid”in
macəralarını yayımlamağa başlayır. Beləliklə,
20-ci əsrin ikinci onilliyinə qədər bu trend
öz yayımını davam etdirir. Bir səhifəlik
formatda olan komikslər tədricən qəzet və
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jurnalların, xüsusən də qeyri-ciddi zəmində
olan amerikan “pulp maqazin”lərin sonunda
bir neçə səhifədə və rəngli şəkildə oxuculara
təqdim olunur.
30-cu illərin əvvəllərində artıq Amerikada
komiks oxuyan insanlar qrupu formalaşır.
Dok Səvic (Doc Savage) dünyanın dörd
bir yanında başına gələn sərgüzəştlər, Fləş
Qordonun (Flash Gordon) kosmik macəraları
və Şadounun (Shadow) varlı superqəhrəman
alter eqosu milyonların qəlbini fəth edir.
Şadou (Shadow) hətta radiodram formasında
da tamaşaçı kütləsi ilə görüşür. Ancaq
qrafik romanların QIZIL ÇAĞI 1938-ci ildə
“Əkşən komiks 1”-in (“Action Comics 1”)
işıq üzü görməsi ilə başlayır. Bu komiksdə bir
neçə fərqli hekayə yer almış, üz qabığında
avtomobili havaya qaldıran göy paltarlı,
qırmızı plaşlı bir kişi əks olunmuşdu. Bu,
Sabahın adamı idi. Bəli, doğru oxudunuz,
Cerri Sigəl (Jerry Siegel) və Co Şusterin (Joe
Schuster) yaratdığı həmin qəhrəman. Bütün
dövrlərin ən çox komiks satmış adamı, polad
adam. SUPERMEN!
Bu qəhrəmanın doğuşu ilə komiks tarixi
yeni qızıl çağa qədəm qoydu. Supermen qısa
zaman ərzində inanılmaz şöhrət qazandı.
Uşaqlar, böyüklər – hər kəs onu oxumağa
başladı. Radiodramlar, televiziya serialları
və Supermen adını daşıyan başqa məhsullar
kapitalist Amerikasında çiçəkləndi.
Ölümsüz hesab olunan Klark Kent
(Clark Kent) Supermenlə paralel başqa bir
qəhrəman yaratmaqla daha sakit, amma
daha köklü şəkildə oxucuları fəth etməyə
başladı. “Detektiv komiks” (“Detective
Comics”) jurnalında Bryus Ueyn (Bruce
Wayne) adlı heç bir super gücü olmayan şəxs
yaşadığı Qotham (Gotham) şəhərini qorumaq
üçün texnologiya və yaxın döyüş sənətlərinin
vəhdətindən özünü yarasa adama – Betmenə
çevirir. Qeyd edim ki, “Detektiv komiks”
sonradan “Əkşən komiksi (“Action Comics”)
də alaraq öz məhsuluna çevirmişdi.
Diqqətinizi digər bir məqama da çəkmək
istərdik ki, bu dövrdə “Marvel komiks”
(“Marvel comics”) brendi hələ mövcud
deyildi, onun sahibi Martin Qudman (Martin
Goodman) “Timeli komiks” (“Timely
USTAD dərgisi \ Fevral 2016
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“Yellow kid”– sarı uşaq
komiksləri
Comics”) firmasının rəhbəri idi, lakin
iki komiks nəhəngi bu gün belə rəqabət
aparmağa davam edirlər. Məhz buna görə
də həm Marvel (dövr üçün Timeli), həm də
“Detektiv komiks” yaranış ilini 1939-cu il
hesab edir. Qızıl Çağ ərzində isə, şübhəsiz ki,
“Detektiv komiks” tam lider idi.
Vandə Vumən (Wonder Woman), 1-ci
Fləş (Flash), Qrin Ləntən (Green Lantern)
kimi qəhrəmanlara qarşı Marvelin əlindəki
ən böyük vasitə ilk personajları Namor
və Kapitan Amerika olub. Maraqlı fakt
odur ki, İkinci Dünya Müharibəsi ərzində
ərsəyə gələn bu komiksdə Hitlerlə Kapitan
Amerika vuruşarkən ABŞ hələ rəsmi şəkildə
müharibəyə qoşulmamışdı.
Dok Səvic (Doc Savage), Şadou
(Shadow) kimi komikslər “Detektiv
komiks” qəhrəmanlarından illər öncə
oxuculara tanış olmalarına baxmayaraq,
30-cu illərin sonunda onlara maraq azaldı,
yeni superqəhrəmanlar ön plana çıxdılar.
Buna baxmayaraq, Betmen və Supermen
üzərində onların əcdadlarının təsiri
danılmazdır. Məsələn, Bob Keyn (Bob Kane
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– Batman personajının yaradıcısı) bir sıra
müsahibələrində Şadou personajının imkanlı
iş adamı kimi gündüzlər, vigilant qəhrəman
(ayıq-sayıq qəhrəman) kimi isə gecələr
fəaliyyət göstərməsindən ilhamlandığını
deyib. Məhz bunun əsasında Bryus Ueyn də
(Bruce Wayne), Betmen də oxşar formada
həyat sürür. Hətta Şadou onun istifadə etdiyi
texnoloji cihazların oxşarından istifadə edir.
Dok Səvicin adı Klarkdır. Supermenin
yaradıcıları Şuster və Sigel Klark Səvic
personajını o qədər sevirdilər ki, öz
qəhrəmanları Supermenin də “alter
eqosu”na Klark Kent adı verdilər. Adı çəkilən
Dok Səvic həm də illər sonra yaranacaq
olan film personajı – İndiana Consun da
yaradıcılarına ilham mənbəyi olmuşdur.
Komiksin Qızıl çağı təkcə “Detektiv
komiks” və ”Timeli” şirkətləri ilə bitmir. Bir
sıra şirkətlər müxtəlif mövzularda ailə-məişət,
sevgi, fantastik, hətta erotik mövzularda
komikslər çap edirlər. Bu şəxslər arasında,
şübhəsiz ki, ən məşhuru Uill Eysnerdir
(Will Eisner). Bəziləri bu şəxsi hətta müasir
komiksin yaradıcısı da hesab edir. Batmanın
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yaradıcısı Bob Keynlə birgə təhsil alan
Eysner sonradan müxtəlif jurnallar üçün
hekayələr yazıb şəkillər çəkir. Eysneri ən çox
narahat edən məqamlardan biri isə istedadlı
adamların üzə çıxmaqda çətinlik çəkməsi
olur. Beləliklə, gənc Eysner, Cerri İger (Jerry
Iger) adlı şəxslə birləşərək istedadlı insanları
üzə çıxardacaq və komiksin inkişafına xidmət
edəcək “Eysner ənd İger Studio” (“Eisner
and Iger Studio”) şirkətini yaradırlar. Qısa bir
zamanda ortaqların sözləri üst-üstə düşmür,
Eysner ayrılaraq yaratdığı yeni qəhrəman
“The Spirit”in hekayələrinə fokuslanır.
İkilinin yaratdığı qurum vəzifələrini yerinə
yetirmədən fəaliyyətini dayandırsa da, İger
təkbaşına “S.M. İger” studiyası yaradır
və 1955-ci ilə qədər fəalliyyət göstərir.
Eysner və İgerin şirkətdaxili və şəxsi
münasibətlərindən bəhs edən “Xəyalpərəst“
(“The Dreamer”) qrafik romanı da Eysner
tərəfindən avtobioqraik tərzdə qələmə
alınmış, münaqişənin pərdəarxası anlarını
oxucularla paylaşmışdı. Şirkət uğursuz
iz qoysa da, Cek Kirbi (Jack Kirby) kimi
gələcəyin ən böyük sənətkarlarından birini
üzə çıxarmağa kömək etdi. Bəlkə də,
belə səbəblərdən dolayı bu gün komiks
aləmindəki ən böyük mükafat məhz Uill
Eysnerin adını daşıyr. “Eysner” mükafatı hər
ilə müxtəlif kateqoriyalarda öz qalibləri ilə
görüşür.
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“Spidermen” komiksləri
Beləliklə, komiks ABŞ oxucusunun
gündəlik əyləncəsinə çevrildi, geniş surətdə
yayıldı, məşhurlaşdı. Lakin 50-ci illərdən
başlayaraq komiksə, tipik pafoslu hekayələrə
maraq azaldı. Amerika oxucusu artıq sadəcə
beyin məhsulu yox, elmi əsası, ən azından
tarixi kökü olan faktlar əsasında qurulmuş
hekayələr görmək istəyirdi. Artıq onlara
bayağı fantastik əhvalatlar yox, həqiqətən
də, bir dövr gerçəkləşməsi mümkün olacaq
hekayələr gərək idi. Qızıl Çağ bitmişdi,
Gümüş Çağ isə Barri Alenin (Barry Allen)
gəlişini gözləyirdi...
Bu o vaxtlar idi ki, heç kəs təsəvvür
belə edə bilməzdi: Martin Qudmanın
(Martin Goodman) yoldaşının mətbəədə
kağız daşıyan gənc qardaşı vaxt keçəcək,
yaradıcılıqla məşğul olacaq və komiks
yazacaq. Onun sahib olduğu Liber (Lieber)
soyadı isə bir müddət sonra ümumiyyətlə,
unudulacaqdı. Çünki onun adı komiks
tarixinin ən böyük zirvələrindən birini
fəth edəcəkdi. O, Spidermen, Deədevil
(Daredevil), X-men, Avengers kimi
qəhrəmanları dünya ədəbiyyatına bəxş
edəcəkdi. O Stan Li idi (Stan Lee).
Fərid Hüseynli,
“Comics and Graphic Novels
Azerbaijan” cəmiyyətinin yaradıcısı və
rəhbəri
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“bəxti gətir məyən” filmlər

Səma
Fuadqızı

İtkin düşmüş

“Köpək”
Bəlkə də oxucular (və
tamaşaçılar) fərqində deyillər ki,
Azərbaycan kinosu dedikdə yalnız
bizim əzbərə tanıdığımız, yaxud
bir neçə dəfə izlədiyimiz filmlər
nəzərdə tutulmur. Tamaşaçılara tanış
olmayan, qismətinə ekran həyatı
yaşamaq düşməyən filmlərimiz də
var və biz “Ustad”da unudulmaqda
olan o filmlərimizi tanıtmağa,
həmçinin bəxti gətirməməsinin
səbəblərini araşdırmağa çalışacağıq.
İlk hədəfimiz “Köpək” filmidir.

1

994-cü ildə Azərbaycan kinosunda
bir “Köpək” doğuldu. Amma o
ildən bəri həmin “Köpək”in nə
səsini eşidən oldu, nə də ləpirlərini görən.
2013-cü ildə sosial şəbəkələrin birində
həmkarlarımdan biri məni onunla tanış
etdi. “Köpək”, köpəyə dönmüş məzlum
insanlar, onların faciəsi haqqında çəkilmiş
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filmdir. Qarınlarını doyurmaq üçün iş
axtaran bir qrup insanın aldadılaraq qul kimi
işlədilməsindən bəhs edir. Eyni zamanda,
hansı vəziyyətə düşməsindən, hansı
çətinliklərlə qarşılaşmasından asılı olmayaraq,
insanın İnsan olaraq qalması, bu məqsəd
uğrunda mübarizə aparması təsvir edilir.
Filmin quruluşçu rejissoru Tofiq Tağızadə,
ssenari müəllifi Loğman Kərimov, rəssamı
Mayis Ağabəyov, quruluşçu operatoru Rafiq
Quliyevdir. Rolları Məmməd Səfa, Fuad
Poladov, Muxtar İbadov, Yaşar Nuri, Nuriyə
Əhmədova və b. ifa edirlər.
Bu filmə kinoteatrlarda təqdim olunmaq,
ekran həyatını yaşamaq qismət olmadı. Onu
qeyd edim ki, bu film Tofiq Tağızadənin lentə
aldığı sonuncu filmdir.
Film haqında danışmaq və ekran
həyatının alınmamasının səbəbini araşdırmaq
üçün ilk müraciət etdiyimiz ünvan filmin
ssenaristi Loğman Kərimov oldu: “Filmin
ssenarisini təxminən 1988-1989-cu illərdə
yazmışam. O illərdə, daha dəqiq desək,
1988-ci ildə Bakıda tələbələrin, ziyalıların
iştirakı ilə Sovet hakimiyyətinin xalqımıza
qarşı apardığı antiazərbaycan siyasətinə
etiraz əlaməti olaraq Azadlıq meydanında
(həmin zaman V.İ.Leninin adını daşıyırdı)
mitinqlər başlamışdı. Mən özüm də o
mitinqlərin iştirakçısı olmuşam. Məhz o
hadisələr “Köpək” filminin ssenarisinin
yazılmasına təkan verdi. Bu, eyni zamanda
qəzetlərin birində oxuduğum bir xəbərlə
də bağlı idi. Səhv etmirəmsə ya “Pravda”,
ya da “İzvestiya” qəzetində idi. Yazılırdı
ki, hansısa xarici ölkələrin birində kimlərsə
adada öz hakimiyyətlərini elan edərək
insanları qul kimi işlədirlər. Hökumətin də
sən demə, bu hadisədən xəbəri yox imiş.
Xəbəri oxuduqdan sonra ssenarini başlamaq
üçün ideya yarandı və düşündüm ki, onu
bu süjetin üzərində qura bilərəm. Ssenarini
Tofiq Tağızadəyə təqdim etdim. Onu da qeyd
edim ki, Tofiq Tağızadə məni orta məktəbdə
oxuduğum vaxtlardan tanıyırdı. 10-11-ci
sinif şagirdi ikən dərsdən qaçıb kinostudiyaya
gedirdim. Tofiq Tağızadə, Arif Babayev,
Rasim Ocaqov, Rasim Balayev və digər
aktyor və rejissorların gözünün qabağında
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böyümüşəm. Tofiq Tağızadə də ssenaridə bir
neçə məqamda dəyişiklik etmişdi. O həmişə
müəlliflə dil tapmağı bacarırdı. Rejissor baxışı
ilə izah edirdi ki, filmi nə cür görür.
Film sovet hakimiyyətinin mənzərəsini
əks etdirirdi. Ssenari absurd janrında yazılıb.
Filmin qayəsini sovet hakimiyyətindəki mənfi
hallar, insanların incidilməsi, repressiyaya
məruz qalması, bəzi insanların şəxsi
mənafelərinə görə satqınlıq etməsi və s.
təşkil edir. Filmdə konkret insan və məkan
adları yoxdur. Çünki bu, həm də bəşəri
mövzudur. Tamaşaçı filmi izləyərkən kimin
insan, kimin köpək olduğuna özü qərar verir.
Ssenarinin özündə obrazların adları
sifətlərlə əvəz olunub. Məsələn, boynuyoğun,
satqın və s. Ssenaridə belə bir səhnə var:
Avtobus boş səhra ilə gedir. Elə bir yolla
irəliləyir ki, əslində ordan avtobus keçə
bilməz. Sonra bir nəfər qaçaraq yaxınlaşır,
avtobusa minib oturacağın altında gizlənir.
Bu zaman onun ayaqları görünür. Sonra
ayağa qalxıb oturacaqda oturur və ətrafına
baxaraq görür ki, oturacaqlarda əyləşənlər
əslində, qaçıb qurtulmaq istədiyi insanlardır
(Amma filmdə bu səhnə fərqlidir – S.F.).
Burada avtobus sovet hakimiyyətini simvolizə
edir. Avtobusun sərnişinləri isə sovet
cəmiyyətinin insanlarıdır. Filmin baş obrazı
elə zənn edir ki, o bu cəmiyyətdən qaça
bilib. Amma sonra görür ki, burdan qaçmaq
qeyri-mümkündür. Sovet dövründə də belə
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idi. Bu cəmiyyətdən qaçmaq qeyri-mümkün
idi. Bu hakimiyyətə tabe olmayanlar, qaçmaq
istəyənlər xalq düşməni elan edilir, həbs
olunur, ya da sürgünə göndərilirdilər. Elə
ətrafdakılar özləri onları satırdı. Filmdə bu
məqamlar var. Məmməd Səfanın ifa etdiyi
obraz qaçmaq istəyir. Lakin satqın – Yaşar
Nurinin ifa etdiyi obraz onu satır. Hətta
bu obraz sədaqətinə görə itlər cəmiyyətinə
üzv qəbul edilir və “Köpək medalı” ilə
təltif olunur. Filmin ssenarisinin başqa bir
səhnəsində iş axtaran insanları avtobusla
düzənlik əraziyə gətirirlər. Fuad Poladovun
ifa etdiyi obraz uzaqdan onlara yaxınlaşır. O
hər addım atdıqca siması dəyişir, gah Stalin,
gah Hitler, gah da Qorbaçov olur, daha
sonra öz simasını alır. Tofiq Tağızadə filmi
çəkərkən bu hissədə də dəyişiklik edib.
Filmdə əsəs rollardan birini ifa edən
Məmməd Səfanın sözlərinə görə filmə
gəlişi tam təsadüfi olub: “Operator Rafiq
Quliyev məni kinostudiyaya dəvət etdi.
Onunla filmin rəssamı Mayis Ağabəyov
qərara gəldilər ki, məni Tofiq Tağızadəylə
görüşdürsünlər. Beləliklə, sınaq çəkilişlərində
iştirak etdim. Sonra Tofiq Tağızadənin
istəyi ilə təsdiq olundum. Kino bir bəxtdir.
Görürsən ki, bir rol üçün neçə-neçə aktyor
sınaqdan keçirilir, amma rol bir nəfərə
qismət olur. “Köpək” filmiylə ilk dəfə kamera
qarşısında durmuşam və kinoda tərəf
müqabilinin nə olduğunu ilk dəfə burda
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başa düşmüşəm. Ona görə də bu film
mənim üçün çox qiymətlidir. Bir aktyor kimi
filmin nə vaxt ekranlara çıxacağını intizarla
gözləyirdim. Təəssüflər olsun ki, onun
taleyi belə oldu. Film yeganə olaraq Orxan
Fikrətoğlunun ATV-də yayımlanan “Filmin
sonu” proqramında verilib. Ondan başqa
heç bir kanalda, kinoteatrda “Köpək” filmi
bu günə qədər göstərilməyib. Bu mənada o,
bədbəxt bir ömür yaşadı. Amma onu da qeyd
edim ki, tamaşaçıların əksəriyyəti olmasa da,
müəyyən bir qismi filmi İnternetdən izləyib.
Orda filmlərin baxış sayı, kinoteatrlara
nisbətən daha çox olur. Hər halda mən
hesab edirəm ki, bu film öz ömrünü bu gün
yaşamaqdadır.
Filmdə mistik ab-hava, qeyri-real
münasibətlər, yanaşmalar, məntiqdən kənar
məsələlər var. Mənim qəhrəmanım heç də
iradəsiz insan deyil. Filmin sonunda avtobus
qayıdıb o məkana gələndə Fuad Poladovun
obrazı pəncərəni döyüb ona “Xoş gəlmisən”
deyir. Və mənim obrazım baxışlarıyla
deyir ki, ölsəm də mən burdan qaçacam.
Qəhrəmanım o vəziyyətdən qurtulmaya
bilər, amma o inanır ki, qurtulacaq. O inam
da onu yaşadır. Digər tərəfdən Allahın
yazdığı tale var, taledən qaçmaq qeyrimümkündür. Amma biz sonumuzun ölüm
olmasına baxmayaraq, arzularla yaşayırıq.
Allah insanı əvvəldən iradəli, güclü yaradıb.
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Yoxsa yaşamaq çətin olardı. Filmdə Tofiq
Tağızadənin nəvəsi Arman Tağızadə də
iştirak edib. O mənim oğlumu ifa edir.
Adətən filmdə uşaqlarla işləmək çətin olur.
Amma bu uşaqlar işə o qədər həvəslə, ürəklə
can yandırırdılar – onlarla işləmək çətin
olmadı. Obrazımın oğlunun kiçik yaşlarını
başqa uşaq ifa edir. Təəssüf ki, onun adı
yadımda deyil.
“Köpək” filminin bir çox epizodları
Bakıda çəkilib. Köpək damları Azərbaycan
kinostudiyasının həyətində qurulmuşdu.
Fəhlələrin işlədiyi, daş daşıdığı səhnələr
Şamaxı yolundakı düzəngahda lentə alınıb.
Filmdə iştirak edən qara köpək ya 18, ya
da 19 dəfə Azərbaycan çempionu olmuşdu.
Düzü, adı yadımdan çıxıb. Onunla filmin
çəkilişində dostlaşmışdım.
Filmdə konkret adlar yoxdur, məkan bəlli
deyil. Film üçün xüsusi musiqi yazılmayıb.
Filmdə dünya klassik musiqisindən, Ennio
Morikkonenin “Xaç atası” filminə bəstələdiyi
musiqidən istifadə olunub. Hətta mən Tofiq
müəllimə deyəndə ki, Tofiq müəllim, olmazdı
ki, bu filmə ayrıca musiqi yazılaydı. O dedi
ki, “sən məndən çox bilirsən? Mən belə
məsləhət görürəm”.
Tərəf müqabillərim Yaşar Nuri, Fuad
Poladov, Nuriyə Əhmədova, Muxtar İbadov
olub. Mənim üçün onlarla çalışmaq şərəf idi.
Tofiq Tağızadə kimi korifey sənətkarla bir
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filmdə işləmək o dərədəcə gözəl idi ki, filmin
çəkiliş müddətində hansısa maraqlı anlar
olmuşdusa da, mən o xırda məqamları bu
böyük prosesin içində görməmişəm”.
Filmin bəxtinin gətirməməsinin səbəbləri
haqqında isə əsaslı fikri filmin operatoru
olmuş Rafiq Quliyevdən öyrənə bildik:
“Azərbaycan kinosunda az çəkilən filmlər
dövrünü iki mərhələyə bölmək olar. I
mərhələ 40-50-ci illərin əvvəllərinə, II
mərhələ isə 90-cı illərin əvvəllərinə təsadüf
edir. 70 il Sovetlər Birliyinin tərkibində olan
Azərbaycan üçün müstəqillik qazandıqdan
sonra, xüsusilə, müstəqilliyin ilk illərində
film çəkmək çox çətin idi. Həmin illərdə
kinoya sərmayə buraxılmırdı. Ona görə
də o illərdə çəkilən filmlərin əksəriyyəti
sponsor dəstəyi ilə çəkilirdi. Bu filmlərə Vaqif
Mustafayevin “Hər şey yaxşılığa doğru”,
Ayaz Salayevin “Yarasa”, Tofiq Tağızadənin
“Köpək” filmlərini misal göstərmək olar.
Bu mənada Loğman Kərimovun filmlərin
az çəkildiyi illərdə təşəbbüs göstərməsi
təqdirəlayiq idi. Onun “Köpək” filminin
ərsəyə gəlməsində çox böyük rolu oldu.
Mən ssenarinin yazılması mərhələsindən
bu işə qoşulmuşdum. Loğmanla birlikdə
filmi çəkmək üçün hansı rejissora müraciət
edəcəyimizi düşünürdük. Əvvəlcə qərara
gəldik ki, Şamil Mahmudbəyova deyək.
Ssenari onun xoşuna gəlmişdi. Lakin
həmin illərdə xəstə olduğundan filmi
sona çatdırmamaqdan ehtiyatlandı. Buna
görə də Tofiq Tağızadə ilə danışdıq. O
razılıq verdi. Ssenari üzərində rejissor işi
başladı. Ümumiyyətlə, ssenari ekran həllini
tapmayana kimi ədəbiyyat hesab olunur.
Rejissor ssenarisində hər bir epizodun
görüntü həlli olmalıdır. Həm də burda
obrazların hərəkətlərinin məntiqi ardıcıllığı
önəmlidir. Ssenari üzərində işlər aparıldıqdan
sonra aktyor seçimlərinə başladıq. Filmin baş
rollarından birinin ifaçısı Məmməd Səfanı
reklam çəkilişlərinin birində görmüşdüm.
Baş rollardan biri üçün Məmməd Səfanın
çəkilməsini Tofiq Tağızadəyə təklif etdim.
Onu kinostudiyaya dəvət etdik. Sınaq
çəkilişləri oldu. Filmdə Məmməd Səfanın
obrazının monoloq səhnəsi var. Bu səhnəni
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sınaq çəkilişi etdik. Tofiq Tağızadə Məmməd
Səfanın ifasını çox bəyəndi. Amma bu rolu
Loğman Kərimov da ifa etmək istəyirdi.
Sınaq çəkilişlərində Loğman da iştirak etdi.
Yaxşı da ifa etdi. Bu zaman biz dilemma
qarşısında qaldıq. Ona görə də Tofiq
Tağızadə təklif etdi ki, bu rolu ifa etmək üçün
tanınmış bir aktyor da dəvət edək. Fuad
Poladova dedik. Deməli, üç aktyor sınaqdan
keçdi. Fuad Poladov da gözəl oynadı.
Amma onun üz cizgilərindəki müdriklik
bu obraz üçün deyildi. Çünki həyatın hər
üzünü görmüş, müdrikləşmiş bir obraz bu
qəhrəmanın vəziyyətinə düşə bilməzdi. Bu
qəhrəmanın xarakteri daha çılğın idi. Qərara
alındı ki, Məmməd Səfa çəkilsin. Amma
Tofiq Tağızadə Loğman Kərimov üçün də
filmdə bir rol ayırdı. Loğman Kərimovun
dirijor obrazı burdan yarandı. Bundan sonra
çəkilişlər başladı. Çəkilişlər yayda başladı və
tez də bitdi. Payızın əvvəllərində artıq film
hazır idi. Montaj işləri gedirdi. “Köpək”in
montajı bitən vaxtlarda filmin sponsoru
müflis oldu, ona görə də film nümayiş
edilə bilmədi. “Köpək” filminin şəxsən
mənim yaradıcılığımda böyük rolu olub. Bu
filmin çəkiliş prosesində Tofiq Tağızadədən
incəsənətin incəliklərini öyrənmişəm”.
Beləliklə, bəxti gətirməmənin səbəblərini
araşdırmaq və dəqiq söyləmək hər zaman
çətindir. Amma ümumi qənaətimiz belə oldu
ki, keçid dövrü, zamanın iqtisadi çətinlikləri
və sponsorun müflis olması bitmiş bir
filmin nümayiş olunmasına və tamaşaçıya
çatdırılmasına mane olub. Amma bu gün –
telekanallar və kinozallar bolluğunda mütləq
bu dəyərli sənət əsərinin nümayişinə çalışmaq
və nail olmaq mümkündür. Yeri gəlmişkən,
maraq üçün “youtube” videoportalına
yüklənmiş “Köpək” filminin baxış sayını
öyrənmək istədik. 3865 baxış... Fikrimizcə,
bu rəqəm bu film üçün çox azdır. Çünki dram
janrında, bəşəri mövzuda çəkilmiş film Tofiq
Tağızadənin digər filmlərindən heç də geri
qalmır. Ümid edək ki, nə zamansa bu film öz
layiqli qiymətini alacaq.
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əvanın atası uzun illər idi ki,
Rusiyada yaşayırdı, hələ Rəvan
anasının boynunda olanda ailəni
taleyin ümidinə buraxıb çıxıb getmişdi.
Biçarə qadın cəmi beş-altı ay ər üzü
gördü. Təzə evlənən bəy bir müddət işsiz
gəzib-dolandıqdan sonra Volqoqraddakı
dostlarıyla əlaqə saxladı, dostları onu
qınadılar ki, bu vaxta qədər işsiz qaldığını
bizə niyə deməmisən? Dedilər ki, günü sabah
biletini al, gəl, burda əsl bəy balası kimi
yaşayacaqsan. Axşam arvadı süfrəyə yemək
gətirəndə getmək planını ona açıb dedi.
Hamilə qadının halı qəfildən dəyişdi, alnına
soyuq tər gəldi.
– Sən nə danışdığını bilirsən, Rəhim?
Yenicə evlənmişik, məni bu vəziyyətdə
qoyub gedirsən?! Bu boyda ev-eşikdə mən
tək-tənha, pulsuz-parasız, köməksiz necə
dolanacağam, necə yaşayacağam? Dəli
olmusan?
Danışdıqca gəlinin əlləri əsir, göz yaşları
yanağı boyu axırdı. Yemək süfrəyə necə
düzülmüşdüsə, eləcə də qaldı. Rəhimin bu
qəfil gediş söhbəti isti yeməklərini buza
döndərdi. Əri əvvəlcə tutulsa da, özünü
ələ alıb arvadına reallıqla barışmaq lazım
gəldiyini, burda qalsa, vəziyyətlərinin daha da
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ağırlaşacağını, dolana bilməyəcəklərini izah
etməyə başladı. “Sənə belə həyat xoşdur?” –
deyə ondan soruşdu.
Təzə gəlin gözlərini bir nöqtəyə zilləyib
susdu, sanki ərinin dediklərini eşitmirdi.
Ürəyinin dərinliyindən bir səs ona pıçıldayırdı
ki, Rəhim getdisə, qayıtmayacaq, qadın
intuisiyası ilə bunu hiss edirdi və bu amansız
həqiqəti özünə yaxın buraxmasa da, o bir
andaca bütün varlığına hakim kəsilmişdi.
Ona ərə getdiyinə görə içində dərin bir
peşmançılıq hissi keçirdi, yanıldığını,
aldandığını düşündü.
Çox qısa müddət nişanlı qalmışdılar və
bu müddət ərzində Rəhim ona hər zaman
yanında olacağını, ömrünün sonunadək
sadiq qalacağını demiş, and içmişdi. Dürdanə
də ona inanmışdı. Çünki Rəhimin onu
dəlicəsinə sevdiyini bilirdi. Yatsa yuxusuna
da girməzdi ki, evliliklərinin ilk aylarında onu
hamilə vəziyyətdə qoyub Rusiyaya çıxıb gedə
bilər.
– Demək sən məni sevmirmişsən... –
uzun sükutdan sonra güclə eşidiləcək səslə
dedi.
Rəhim qalxıb arvadının çiyinlərini
qucaqlamaq istədi, Dürdanə sərt hərəkətlə
onu özündən kənarlaşdırdı və qalxıb
yataq otağına çəkildi, qapını da arxasınca
çırpdı. Nə qədər yalvardısa, Dürdanə
yataq otağının qapısını açmadı, onun
çağırışlarına hay vermədi. Rəhim divana
çöküb siqaret yandırdı, düşündü ki, gərək
bu tezliklə evlənməyəydi, əli çörəyə
çatmamış evlənməyin axırı elə belə olur.
Özü cəhənnəm, başqasını da bədbəxt elədi.
Ölkədə vəziyyət ağırdır, cavanlar boş-bekar,
işsiz-gücsüz qalıblar, günlərini çayxanalarda
keçirirlər. Getməsəydi, ailəsini nəylə, necə
saxlayacaqdı? Bu bekar cavanlara qoşulub
çayxanalarda domino, nərd çırpmaqla
gün keçirmək onluq deyildi. Gənc, enerjili
adamların qızıldan qiymətli vaxtı beləcə
boş-boşuna havaya sovurması onu dəhşətə
gətirirdi. Düşünürdü ki, vaxt gələcək, bunlar
itdən betər peşman olacaqlar, amma itirilmiş
vaxtı geri qaytarmaq mümkün olmayacaq.
Evlənməklə həyatının ən böyük səhvinə
yol verdiyini düşündü. Gərək özünə gün105
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güzəran qazanandan sonra bu addımı ataydı.
Hesab edirdi ki, həyat səni öyrədənəcən
ömür ötüb keçir, gərək özün öyrənəsən.
Dürdanə vəziyyətlə barışmalıdır, başqa
çıxış yolu yoxdur. Burda qalsam, mən də
o çayxana avaralarının tayı olacağam,
bundansa ölüm yaxşıdır. Səhər açılır, axşam
olur, günlər bir-birindən fərqlənmir. Yox,
lap belə də demək olmazdı, arvadı dünən
yarpaq dolması bişirmişdisə, bu gün borş
yeyəcəkdilər. Dünən ayın 14-üydüsə, bu
gün 15-idir. Fərq yalnız bundan ibarət idi.
Başqa əsaslı dəyişiklik də baş vermişdi;
arvadı hamiləydi. Amma ailənin büdcəsi yox
idi, özü də bir qara qəpiyin yiyəsi deyildi.
Düzdü, arvadı pulsuzluğunu başına qaxınc
etmirdi, amma özü bu vəziyyətlə barışa
bilmirdi. Nə vaxta qədər mağazadan siqareti
nisyə götürəcəkdi? Bəzən gündəlik ərzaq
almağa da pulu olmurdu, üzünə üz tutub
ayaqlarını sürüyə-sürüyə mağazaya yollanır,
yolboyu özünü lənətləyirdi. Mağaza sahibi
tanış adam olsa da, nisyə mal istəyəndə
xəcalətdən ölür, əməlli-başlı tər tökürdü.
Borc borcun üstünə yığılırdı. Evdə arvadın
üzünə baxa bilmirdi, nolsun qadın dinmirdi,
nə vaxtsa bomba kimi partlayacaqdı. Bu
axşam dostlarıyla danışandan sonra qəti
qərara gəldi. Əli-ayağı sağ-salamat ola-ola
arvadın dizinin dibini kəsdirməyi kişiliyinə
sığışdırmırdı. Arvad kimi evdə oturan
kişilərdən zəndeyi-zəhləsi gedirdi. Özü də
aza qane olan adam deyildi, maksimalist idi.
Xeyli düşünüb-daşınandan sonra bu qənaətə
gəldi ki, burda qalsa, güzəranını düzəldə
bilməyəcək, elə sürünə-sürünə də yaşayacaq.
Gənc ailələrin dağılmasının əsas səbəbi elə
maddi imkansızlıqdır da. Hər bir qadın yaxşı
yaşamaq istəyir, əri evə pul gətirə bilməyən,
qadınının maddi ehtiyaclarını ödəyə
bilməyən kişi kimə lazımdır? Kasıbçılıq,
maddi ehtiyaclar tez bir zamanda sevgini
nifrətə çevirir. Rəhim maddi sıxıntılardan
dəhşətli dərəcədə qorxurdu. Onun gələcəklə
bağlı böyük planları vardı, indi yaşadıqları
atasından qalma köhnə evi söküb yerində
ikimərtəbəli ev tikmək, özünə maşın almaq
istəyirdi. Rəhim gələcəkdə ailəsinin nədənsə
korluq çəkməsini istəmədiyi üçün indidən
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yaxşı pul qazanmağın yollarını axtarır, vaxtı
fövtə vermək istəmirdi. İnsan öz gələcəyinin
təməlini məhz cavanlığında qurmalıdır,
bunun üçün də yaxşı maddi imkan olmalıdır.
Atası Rəhimi kasıbçılıqla böyütmüşdü,
rəhmətlik kişi neft mədənlərində fəhlə
işləyirdi, nöyüt, salyarka iyi onun
paltarlarına, hətta bədəninə də hopmuşdu.
Anası ərinin mayka-tursikini nə qədər yusa
da, mazut qoxusu çəkilib getmək bilmirdi.
Kişinin özü də qapqaraydı, elə bil mazuta
salıb çıxarmışdın, öz adı Seyidağa olsa da
kənddə hamı onu “Qara” deyə çağırırdı.
Rəhim orta məktəbdə yaxşı oxuyurdu,
özünə, biliyinə güvənirdi deyin, qəbul
imtahanlarını verib instituta daxil olacağına
zərrə qədər də şübhəsi yox idi. Sənədlərini
Neft-Kimya İnstitutunun neft-mexanika
fakültəsinə vermişdi. Amma bəxti gətirmədi,
ona dedilər ki, bala, get, yaxşı hazırlaş, gələn
il gələrsən. O gündən Rəhimin oxumaq
həvəsini sanki qırx arşın quyunun dibinə
atdılar, bir daha kitab-dəftər üzü açmadı.
Kənd arasına çıxmaq, kimsənin gözünə
görünmək istəmirdi. Qohum-əqrəbadan,
ona ümid bəsləyən müəllimlərindən də
yan gəzirdi. Arada özünə təsəlli verirdi ki,
guya oxuyanların ağzı bala batıb? Odey,
qonşumuz İslamın oğlu Səfər Rostovda
institut bitirib, diplomu evdə pas atır, özünün
də günü talkuçkada keçir, maşallah, alveri
də pis getmir. Əməlli-başlı özünü tutub, yağın
içində “07” sürür. Kəndin milyonerlərindən
olan Əlisəfa heç adını düz-əməlli yaza bilmir,
zır bisavadın biridir, vaxt vardı, onun-bunun
qapısından göy-göyərti yığıb aparıb bazarda
satırdı. Bir gün eşitdi ki, Əlisəfa həyətdə
gül parniki salıb, elə onunla da bəxti gül
vurub. Əlisəfa günbəgün varlanmağa başladı,
parniklərinin sayı da artdı. Vaxt dolandı,
zaman gəldi, Əlisəfa güldən qazandığı pulla
həyətlərində ikimərtəbəli villa ucaltdı, kəndə
birinci “Mersedes”i gətirdi. Əlisəfa xarici
maşınla kəndin içindən keçəndə bütün kənd
camaatı onun maşınının tamaşasına dururdu.
Daha Əlisəfa tülküdurmazdan belində yaş
göy-göyərti kisəsi daşıyan Əlisəfa deyildi.
İndi o, kənd sovetinin sədriylə, bölmə
rəisiylə, biznesmenlərlə oturub-dururdu.
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Vaxtilə qapısından göy-göyərti, tərəvəz
apardığı adamlara Allahın salamını belə
verməyi özünə sığışdırmırdı. Evində qulluqçu
saxlayırdı. Bir arvadla kifayətlənməyib ikinci
dəfə on səkkiz yaşında gözəl-göyçək bir
qızla evlənmişdi və kooperativ binalardan
birində ona üçotaqlı ev almışdı. Əlisəfanın
evdəki köhnə arvadından üç oğlu vardı.
Təzə arvad alanda arvadı qorxusundan
cıqqırını da çıxarmadı. Neyləyə bilərdi? Həm
də ki, ona nə lazımdı? Əri bütün maddi
ehtiyaclarını ödəyirdi, özü də padşah xanımı
kimi yaşayırdı. Sinəsi, boyun-boğazı qır-qızılla
dolub-daşırdı.
Çətin dövr idi, kənd uşaqları gözünün
qabağında qaba, yaşlı kişilərə çevrilmişdilər.
Onlar çörəkpulu qazanmaq üçün hər işlə
məşğul olurdular, fəhləlik edir, əkin-biçində
atalarına kömək edir, bazara meyvə-tərəvəz
aparıb satırdılar. Yaşları çox az olsa da,
onlara uşaq demək olmazdı, onların uşaqlığın
sevincini dadmağa macalı olmadı.
Yay mövsümü yenicə başlamışdı. Rəhim
məhlədəki iri tut ağacının altında oturub
fikirli-fikirli siqaret tüstülədirdi. Çiyninə
qonan əldən diksindi, başını qaldıranda
dostu Mirzəylə göz-gözə gəldi. Mirzənin
həm ata tərəfdən, həm də ana tərəfdən
dolamadan dolamaya Rəhimə qohumluğu
çatırdı. Valideynləri dayıoğlu-bibiqızı idilər.
Kölgəsində dincəldikləri bu qədim-qayım tut
ağacını vaxtilə Mirzənin atası Əhməd kişi
əkmişdi.
–Nolub, ay brat? Gəmilərin batıb nədi? –
deyə Mirzə onun böyrünü kəsdirib oturdu.
–Əşi nolacaq? İş yox, güc yox, avarasərgərdan gəzib-dolaşmaqdan bezmişəm.
İndi mənim pul qazanan vaxtımdır, mənim
taylarım qaz vurub qazan doldurur. Elə bil
bəxtimi bağlayıb açarını da dəryaya atıblar,
– Rəhim dostuna işsizlikdən gileyləndi.
Mirzə təəccüblə onu süzdü və əlini yüngülcə
kürəyinə şappıldatdı:
–Baa, alə, mən elə bilirəm sən işləyirsən
e. Bəs bunu mənə deginən də, ay zalım oğlu.
Mənə bax, balıqçı Rəfaeli tanıyırsan da.
–Hə, nöş tanımıram?
–Primorskidə onun restoranı var. Bu
dəqiqə sezon başlayır, ona yaxşı ofisiant
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lazımdır. Yaxşı da pul verir. İşləyə bilərsən?
Mirzə Rəhimi necə həvəsləndirdisə,
Rəhim əlüstü razılığını verdi.
–Vəssalam, brat. Sənin işin düzəldi, –
Mirzə qolunu Rəhimin boynuna saldı, – indi
bu təzə işivi “yumaq” lazımdır. Bir araq ala
bilərsən? Qalanı mənlikdir.
Rəhim dedi alaram. Məhlədəki marketdən
araq, Mirzə isə pomidor, yumurta, çörək, bir
az da kolbasa götürdü, sonra da dedi ki, evdə
təkəm, anam bacısıgilə gedib, Allah bilir nə
vaxt gələcək. Gedək bizdə oturaq, başımızı
açaq.
Mirzə elektrik qaynaqçısı idi, yəni
“svarşik”lik oxumuşdu. Gül kimi sənəti olaola getdi qurşandı qumara, bir gün uddu,
bir gün uduzdu, o vaxt ayıldı ki, öz ömrünü
uduzub. Ömrünün sandığında gizlədiyi
naftalin qoxulu günlər isə daha əvvəlkitək
təzə-tər deyildi; bu yıpranmış günlər indi nə
ona lazım idi, nə də özgəsinə.
Mirzə bir arvad aldı, ayağı bəd oldu,
toydan yığılan pulları elə toydaca uduzdu,
səhər çörəyi dükandan nisyə götürdü. Sonra
bədayaq arvadı boşadı. İkimərtəbə evlərinin
birinci mərtəbəsində qoca anası qartımış
qızıyla birgə qalırdı. Bu evi dədəsi Əhməd
kişi cavanlığında tikmişdi. Həddən ziyadə
sadəlövhlüyünə görə kənd içində adının
qarşısına bir ayama da qoşmuşdular – Gic
Əhməd. Yaxşı başmaq, nəleyin tikərmiş – bir
sözlə, halal adammış, rəhmətlik.
Onun ən qiymətli yadigarı məhlədə öz
əliylə əkdiyi tut ağacıydı ki, hər il yay gələndə
uşaqlar budaqlarından qopmaq bilməzdi;
qarınları köp verincə şirəli tutdan yeyər,
aşağıdan boylana-boylana qalan qocaların
da payını yağardılar. Günün istisi aləmi
yandıranda dözülməz bürküdən qaçıb ağacın
sərin kölgəsinə sığınan məhlə cayılları az qala
hər gün bu ağacı əkənə rəhmət oxuyardılar.
Belə vaxtlarda Mirzənin üzü gülürdü.
Əhməd kişi bu tut ağacını öz
övladlarından çox istəyərmiş və deyərmiş ki,
mən dünyaya elə bu ağacı əkməkdən ötrü
gəlmişəm.
Mirzə yuxarı mərtəbədə tək qalırdı, evin
divarlarını lüt qız şəkilləri ilə bəzəmişdi.
Dədəsi xalçanın üstdən asılmış bu lüt
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əndamlara baxıb bığaltı qımışırdı. Gözləriylə
oğluna “ay xətəkar!” deyirdi.
Növbənöv bahalı araq şüşələri (əlbəttə,
bu şüşələrin içi boş idi), müxtəlif fiqurlu
alışqanlar bu evdə bəs deyincə idi. Onları
səliqə ilə düzüb kolleksiya yaratmışdı.
Bekarçılıq canını üzüb əldən salanda şam
düzəldirdi. Şamın düzəldilmə üsulunu
hamıdan gizli saxlayırdı. Yanına gələn dosttanışı şamsız yola salmazdı. Bu işdən özü də
ləzzət alırdı.
Mirzə ikinci arvadı alanda üstdəki evə
yüngülcə əl gəzdirdi. Qonuşuluqdakı toy
axşamında naxışlığı gəlmişdi; əli gətirmişdi
bu dəfə. Aşıq da üç min “göy” aparmışdı,
çöməltmə oturmaqdan qıçları qıc olmuşdu,
sağ əlini dizinə o qədər çırpmışdı ki, baldırı
göynəyirdi.
Hay-həşir qoparmışdılar ki, hara
qaçırsan? – Oynamıram! – deyib sivişmişdi.
İndi bir qucaq pulu evdə döşəməyə
töküb çinlədikcə “qurtardım”, deyirdi,
“oynamiyceyəm day”, deyirdi.
Gecə-gündüz “ağ at”ın belindən
düşməyən Ramiz günü bir şüşə arağa iki
günə evini rəngləyib təhvil verdi. Mirzə
həyatında ikinci dəfə dəvətnamə vurdurdu.
Dəvətnaməyə bu sözləri də yazdırdı:
“Subaylarınızdan görəsiniz!”
Mirzənin yaşı qırxı ötmüşdü, xarakteri və
yaşadığı həyatın mahiyyəti üz cizgilərində
öz əksini tapmışdı; üzündəki qırışlar onu
yaşından xeyli böyük göstərirdi, aldığı qız da
elə özünə bab idi. Qızın qoca anası ar-həya
eləmədən sevincindən çırtıq çalıb oynayırdı,
axır ki, qızının baxtı açılmışdı. Mirzə
qayınanasını inandırmışdı ki, hər şey yaxşı
olacaq.
Toy günü qonşu kəndlərdən qumarbazlar
dəstəsi də axışıb gəldi. İnsafən, şuluqluq-filan
olmadı. Hərçənd, lotuların dili ilə desək, o
toyda ki, şuluqluq olmadı, dava düşmədi,
nə ləzzəti?.. Hansı toyda ki, qarğaşalıq olur,
kimsə kimisə bıçaqlayır, həmin toyun səsisorağı uzun müddət qulaqlardan çəkilmir.
Aradan lap iyirmi il keçsə belə, söz düşəndə
deyirdilər, yadındadır, filankəsin toyunda
filankəs filankəsi vurdu, o toyda filan
xanəndə oxuyurdu və s.
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Mirzənin birinci toyunda qalmaqal
düşmüşdü, qumar üstündə “razborka”ya
çıxan cavanlar bir-birinin üstünə bıçaq
çəkmişdilər. Ağsaqqalların işə qarışmasından
sonra qan-qada sovuşmuşdu. İndi o vaxtdan
on beş il – bir igidin ömrü keçmişdi. Təzə
bəy köhnə qurd idi. İşin çəmini yaxşı
bilirdi. Toyqabağı bütün tədarükü-filanı
özü təkbaşına görmüşdü. Toy qaydasınca
keçmişdi.
Mirzədən bədgüman olanlar yanıldıqlarına
sevindilər. Şükür! – dedilər, – adam oldu.
O, kabab bişirməyi də yaxşı bacarırdı. Bir
gün balıqçı dostu onu yolda görüb maşınını
saxladı:
– Alə, səni göydə axtarırdım, yerdə əlimə
düşmüsən. Bura bax, kababxananı açmışam,
kababçım yoxdu, nə deyirsən?
Beləcə, Mirzə kababçılığa başladı.
Kababxananın varlı müştərilərinə qulluq
edə-edə şirin dili, səliqə-sahmanı,
mehmannəvazlığı ilə onların rəğbətini
qazandı. Kef-damaq çəkmək üçün bu xəlvət
guşəyə çəkilənlər ondan səxavətlərini
əsirgəmirdilər. Elə yüngülcə “Miri” deyən
kimi qabaqlarında fas-farağat dururdu.
Müştərinin damarını tezcənə, çox asanlıqla
tutmağı bacarırdı.
Di gəl, kababxananın şefi öz dostu olsa
da, onunla heç yola getmirdi. Neçə dəfə
gəlib görmüşdü ki, Mirzə lül-atəş tüstüləyən
manqalın önündə yellənir. Arvadına demişdi
ki, bu bədbəxt axırda özünü yandıracaq.
Dəfələrlə Mirzəyə təpinmişdi:
– Bu zəhrimarı az tök də tuluğuva, ay
zalım!
–İçməsəm, düz gəlmir, qədeş... – demişdi
Mirzə.
İçindəki yanğını “şeytan suyu” ilə
söndürürdü. Elə bil nəsə qiymətli bir şey
itirmişdi, axtarırdı və tapmayıb dəli olurdu,
cumurdu arağa.
Təzəlikcə kəndə xəbər yayılmışdı ki,
Mirzənin arvadı üz qoyub dədəsi evinə
və qayıtmayıb. Bu məyusedici xəbər heç
gedib kəndin o başına çatmamış kəndin bu
başından daha məşum bir xəbər ox kimi
sıyrılıb hələ yolda olan əvvəlki xəbəri ötüb
keçdi.
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Mirzə gecə toyaxşamında beş min
“göy” uduzub və uduzduğu pulu səhər
çatdıracağını vəd edərək evə gəlib. Elə
həmin gecə zirzəmidə əlinə keçən kəndiri
pərdiyə bərkidilmiş yoğun mismara bənd
edərək özünü asıb. Bu bədbəxt hadisə
hələ çox sonralar baş verəcəkdi. İndi isə
Mirzə ilə Rəhim üzbəüz oturub ucuz Bakı
arağından hortdadır, badımcan turşusu ilə
“zakuska” edirdilər. Rəhimin dostu hələ
subaylıq dövrünü yaşayırdı. Rəhimə araq
içməyi, nərd oynamağı Mirzə öyrətmişdi.
Arada “sobrazim” eləyib Mirzəgildə başlarını
açırdılar.
Bir dəfə yenə tində rastlaşdılar, Rəhim
Mirzənin qırımından vurmaq havasında
olduğunu əlüstü hiss elədi. Amma nə
Mirzədə, nə də Rəhimdə pul vardı. Rəhim
mağazadan nisyə araq götürməyi boynuna
çəkdi, Mirzənin bir anda qırışığı açıldı:
– Sağ ol e, oğulsan! Götür gəl, gedək
bizə, yeməyə bir şey taparıq.
Mirzənin anası Rəhimin qoltuğundakı
arağı görüb deyinməyə başladı:
– Bu avara səni də öz gününə salacaq.
Cavan oğlansan, indidən piyaniskalığa
qurşansan, sənin axırın nolacaq, hə?
Rəhim bilmədi nə desin. Yaxşı ki, Mirzə
özünü yetirdi:
– Ay arvad, sənin əlindən bu xarabaya bir
adam gələ bilmir. Get öz işinlə məşğul ol da.
Pay atonnan!
Arvad başını bulayıb öz otağına çəkildi.
Mirzə bu həyətdə o qədər dava-qırğın
salmışdı ki, yazıq arvadın gözü qorxmuşdu.
Beyni çöndü, vəssalam, gözünə heç nə
görünmürdü, əlinə keçəni vurub dağıdırdı,
həyət-bacanı viran qoyurdu.
Mirzə soyuducunu açanda məlum oldu ki,
evdə qurban ətindən başqa dişə dəyəsi bir
şey yoxdur. Rəhim gerilədi:
– Yox e, qurban ətiynən araq içməzlər,
günahdır. Bəlaya gələrik.
Mirzə əti soyuducudan çıxarıb kranın
altına tutdu.
– Qurban olum Allaha! Bir adamın
toyuğuna kiş demirik ki. Qorxma alə, Allah
keçər günahımızdan.
Rəhim isə qorxurdu.
USTAD dərgisi \ Fevral 2016

– Bəlkə arağı saxlayaq sabaha? Yeməyə
də bir şey fikirləşərik, bəlkə pul oldu, toyuq
alıb qızardarıq, əməlli-başlı oturarıq da, –
deyə Mirzəni fikrindən döndərmək istədi.
Mirzə əti tavaya doğraya-doğraya gülür və
Rəhimin qorxaqlığına lağ edirdi:
– Alə, sən nə ağciyər adamsan? Qorxma,
pis adama heç nə olmaz.
Arada vaxtıkeçmiş zarafatlarla Rəhimin
başını qatmaq istəyirdi. Mirzənin orta
məktəblə bağlı çoxlu gülməli xatirələri vardı.
Deyir bir dəfə ədəbiyyat dərsində müəllim
dərs oxumayan Ağabalanı ayağa qaldırır ki,
dərsi danışsın. Ağabala da hıqqına-hıqqına
qalıb. Bu dəmdə Cahan adlı qız qəfil bir
hava buraxır. Müəllim hələ də hıqqınmaqda
olan Ağabalaya deyir: “Otur, Cahan sənin
yerivə cavab verdi”. Mirzə hər dəfə bu boyat
xatirəni danışanda Rəhim ilk dəfə eşidirmiş
kimi qəşş edib özündən gedirdi.
Həmin gecə qurbanlıq ətlə araq içdilər.
Gecənin hansı vədəsiydi, bilmədi, qəfil
sancı onu elə bil yatağından qaldırıb yerə
çırpdı, mədəsi doğranırdı. Alnına soyuq tər
gəldi, özünü tualetə güclə çatdırdı, şəhadət
barmağını boğazına saldı ki, qaytarsın. Nə
qədər öyüdüsə, qusa da bilmədi, ağrıdan
qıvrılırdı, sancı israrla həmlə edirdi. Səsə
anası oyandı:
– Nolub, ay bala? Bayaq evə gələndə də
heç özündə-sözündə deyildin.
– Ölürəm, tez mənə bir ağrıkəsici dərman
tap, – deyə bildi. Özünü yatağa güclə
yetirdi. Anası, – “bəlkə zəhərlənmisən,
skorı çağırım?” – deyə təşvişə düşdü.
Qorxusundan anasına deyə bilmirdi ki,
qurban ətiylə araq içmişəm. Arvad namazını
bir gün də keçirmirdi, Rəhim evə içkili
gələndə ona itin sözünü deyirdi. “Min
dəfə demişəm, bu evə içki içib gəlmə, ağzı
dualı adamam, məni günaha batırırsan,
ay igidölmüş!” Rəhimin atası da yaxşı
vuran idi, amma mədəsindən əməliyyat
olunandan sonra həkim ona demişdi ki,
içsən, öləcəksən. Ona görə də içkinin daşını
birkərəmlik atmışdı. Son vaxtlar namaz
qılmağa başlamışdı. Amma Rəhim uşaq
olanda atası hər gecə evə sərxoş gəlirdi və
anasını basıb xub deyincə döyürdü. Ona
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görə də Rəhim içəndə anasının köhnə yarası
təzələnirdi, deyirdi cavanlıqda atan günümü
qara elədi, indi də sən başlamısan. Rəhim
ana bətnindəki uşaq kimi ayaqlarını qarnına
yığıb qıvrılırdı. Təcili yardım çağırılmasına
razılıq vermədi. Anasının ağlına gəldi ki,
ona marqanis suyu içirsin. Bir litrlik bankada
marqanis suyunu zorla boğazına tökə bildi.
Bundan sonra Rəhim axır ki, yediklərini
qaytardı. O vaxtdan bir daha qurban ətiylə
araq içməyəcəyinə and içdi.
Rəhim Rəfaelin “Primorski”dəki
kababxanasında işləməyə başlamışdı.
Əlisəfanın da bu kababxanaya tez-tez güzarı
düşürdü, hər dəfə də başqa bir qızla gəlirdi.
Hamısı da say-seçmə qızlar idi. Əlisəfa
onlara yaxşı pul buraxırdı. Onlar açıqlıqda
oturmurdular, Rəfael onlar üçün ayrıca
kabinet saxlayırdı. Yaxşıca yeyib-içirdilər,
hesabı istəyəndə Əlisəfa hər dəfə Rəhimin
cibinə əlavə pul basırdı. Bir dəfə yaxşıca
yeyib-içəndən sonra əlini köpmüş qarnına
çəkib gərnəşdi və dedi:
– O bir söz var e, deyirlər ki, ac ol, kişi ol.
Alə, acdan kişi olar? İki əl bir başı dolandıra
bilmirsə, onun kişiliyindən nə olacaq? Pul
qazana bilməyən kişidən kişi çıxmaz. Bunu
yaduvuzda saxlıyun!
O vaxtdan xeyli vaxt keçsə də Rəhim bu
sözləri heç cür unuda bilmirdi, Əlisəfanın
sözlərinə haqq verirdi. İnsafnan danışsaq,
Əlisəfa tənbəl adam deyildi, uşaqlıdan çörək
qazanmağa başlamışdı, sübh tezdən hamı
isti yerində yatanda Əlisəfa qapılardan
tərəvəz yığıb arabayla bazara aparırdı,
bəzən də yaş kisələri belində daşıyırdı.
Rəhim düşünürdü ki, Əlisəfanın bahalı
maşında gəzməyə, villada yaşamağa, evində
qulluqçu saxlamağa, həyatın zövq-səfasını
çəkməyə haqqı var. Deyirdilər Əlisəfanın
naxışlığı var, hansı işə əl atırsa, bəxt üzünə
gülür. Rəhim də xəyalən özünü Əlisəfanın
yerində görürdü, onun kimi bahalı maşın
sürür, evində qulluqçu saxlayırdı. Bəzən də
bu xam xəyallardan yorulur, düşünürdü ki,
heç vaxt Əlisəfa kimi varlana bilməyəcək.
Doğru deyirlər, adamın gərək bəxti olsun.
Hoppanıb-düşməklə deyil.
Rəhim Rəfaelin kababxanasında təkcə
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ofisiantlıq etmirdi, gecədən xeyli keçmiş
müştərilər çəkilib gedəndən sonra cəmi bir-iki
saat yata bilirdi. Sübhün gözü açılar-açılmaz
qalxıb əlində dırmıx kababxananın ərazisini
təmizləməli, stol-stulları qaydaya salmalı idi.
Ətraf siqaret kötükləriylə, sür-sümüklə, kirli
salfetkalarla, boş butulkalarla dolu olurdu.
Səhər 7-ə qədər hər tərəf tərtəmiz olmalı idi.
Rəfael sübh obaşdan qalxıb obyekti gəzirdi.
Gözünə bircə siqaret kötüyü dəysəydi,
dərhal Rəhimi işdən qova bilərdi. Çox əzazil
adam idi. Arvadı da onun qorxusundan tük
salırdı. Heç kəs sözünün qabağına söz deyə
bilməzdi. “Volqa”sının yük yerində qoşalülə
saxlayırdı, kiminlə sözü çəp düşürdüsə,
cumurdu maşına. Vuran əli də var idi, çox
qüvvətli adam idi. Zalım oğlunun Tanrıyamı,
şeytanamı qulluq etdiyi bəlli deyildi. Bir dəfə
oğlu Sahib maşını ondan icazəsiz qaçırmışdı,
Rəfael hirsindən dodaqlarını gəmirə-gəmirə
kababxananın həndəvərində dolaşırdı. Mirzə
Rəhimin qulağına pıçıldadı ki, Sahib bunun
əlindən sağ çıxmayacaq, görərsən. Heyvan
kimidi, vuranda baxmır oğludu, ya kimdi.
Vurub xosunvay edəcək.
Gün günortadan əyilən vaxtı müştərilər
çoxalmağa başladı. Rəfael gözə dəymirdi,
çox güman ki, içəri otaqlardan birində
yatmışdı. Uzaqdan Rəfaelin maşını göründü,
təpəliyi aşıb dəniz yoluna düşən maşın yavaşyavaş yaxınlaşırdı. Maşın kababxananın arxa
tərəfində dayandı. Rəfael maşını həmişə bu
yerdə saxlayırdı. Sahib maşından düşəndə
Rəfaelin səsi ildırım kimi çaxdı:
– Bura gəl ə, küçük!
Sahib atasının xasiyyətinə bələd idi, bilirdi
ki, onu möhkəm vuracaq, bununla belə
qorxmadan gəlib düz atasının qarşısında
dayandı. Rəhim şillənin nə vaxt açıldığını
görməyə macal tapmadı, gözünü qırpınca
Sahibi tirtap yerə sərilmiş vəziyyətdə
gördü. Söyüş Rəfaelin ağzından horra
kimi tökülürdü. Sahibin ürəyi getmişdi,
heç qımıldanmırdı. Nə Mirzə, nə də
Rəhim Rəfaelin qorxusundan yaxına gedə
bilmirdilər. Rəfael soyuqqanlılığını itirmədən
Mirzəyə tərəf çönüb dedi:
– Ə, ordan bir vedrə soyuq su gətir, əndər
bu oğraşın üstünə.
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Mirzə cəld çuqun vedrəni krandan soyuq
suyla doldurub gətirdi. Elə gətirdiyi kimi də
tələm-tələsik Sahibin üstünə əndərdi. Sahib
ehmalca başını tərpətdi. Mirzə canıyananlıqla
dedi:
– Ölməyib, diridi.
Rəfael tövrünü pozmadan soruşdu:
– Sən elə bilmişdin ölüb?
Mirzənin özü də Rəfaeldən ehtiyat edirdi,
bir də gördün, beyni çöndü, Mirzəni də
vurub xosunvay elədi. Ona görə onunla
ehtiyatla dolanırdı. Rəfael sözü elə soruşdu
ki, Mirzə hesabını götürdü:
– Yooox, əşi zarafat eləyirəm də, – deyə
sözü fırlatdı.
– Alə, onun genə mənim şilləmə dözümü
var, o şillədən sənə dəysəydi yox e, əlim
qalxmamış şalvarıvı batırardın. Davay, vızqırt
get kababuvi bişir, yandırsan, daluva ağac
soxacam.
Rəhim Rəfaellə məsafə saxlayırdı, bilirdi
ki, ağzı pərtövdu, işçidən narazı qalanda
söyüb-batırır, dalına da bir karlı təpik
qoyub işdən qovur. Bu adam öz işçiləriylə
təhqiramiz formada rəftar edirdi, onun
təbiətində barbarlıq vardı, çox qəddar
adam idi. Amma yüksək vəzifəli, imkanlı
müştərilərin qarşısında sifəti yüz səksən
dərəcə dönürdü, belə vaxtlarda onu
tanımayan adam deyərdi ki, bu kişi nə gözəl
insandır! Rəhimi heyrət bürüyürdü, insan bir
anın içində necə dəyişilə bilərmiş! Burdakı
ab-hava Rəhimin heç xoşuna gəlmirdi,
yediyi yemək də canına sinmirdi. Rəhimin öz
halal zəhmətiylə qazandığı pulu Rəfael ona
minnətlə verirdi. Bilirdi ki, bir gün zəhərini
onun da üstünə tökəcək. O isə havayı gülləyə
qabırğa vermək istəmirdi.
Bir gün dan yeri ağarmamış səssizcə
yerindən qalxdı, əynini geyinib çölə çıxdı,
it duyuq düşüb qumların kəhrəba ağuşunda
qaraltı kimi görünən damından çölə çıxsa
da, sonradan onu tanıyıb quyruğunu buladı
və tənbəl-tənbəl əsnədi. Duzlu sudan gövdəsi
aşınmış və sahildə böyrü üstə qalmış gəminin
iri, nəhəng silueti və sükutu adamı vahiməyə
salırdı. Sallaqxana damının qabağında
asılmış qoyun dərisi lap diri adama oxşayırdı.
Gözü yaxşı seçməyən elə bilərdi orda kimsə
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dayanıb. Uzun illər bu gəminin tamhüquqlu
sakinləri olmuş siçovullar da onu çoxdan
tərk etmişdilər. Xiffət və heç kimə, heç
nəyə gərək olmamaq hissi onun içini də
büsbütün çürütmüşdü. Bu gəmi okeanlar
üçün, uzaqda göz vuran mayak üçün, lap
elə zirzəmisində vurnuxan siçovullar üçün də
möhkəm darıxırdı. İt hürsəydi, işlər korlana
bilərdi. Rəfael yuxuda olsa da, qulağı darı
dəlirdi, bircə səsə yuxudan dik atılırdı, zalım
oğlu çox sərvaxt adam idi. Rəhim qumluq
təpənin üstünə çıxıb ordan ipliyi qırılmış kimi
üzüaşağı yelləndi, bir daha arxaya baxmadı...
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XX əsrin ən maraqlı nasirlərindən
biri və bir çox qələm sahiblərimiz
kimi repressiya qurbanı olan Seyid
Hüseynin faciəli həyatı da, sonluğu
da ədəbiyyatsevərlərə bəllidir. Onun
yaradıcılıq nümunələri – hekayələri
müstəqillik dövrü oxucularına dəfələrlə
təqdim olunub. Lakin arxivlərimizdə
hələ də bu çoxşaxəli yaradıcılığa malik
olan qələm sahibinin dərc edilməmiş
sənət nümunələri vardır: Təqdimatında
və şərhində, tərcüməsində dərc olunan
əsərlər də daxil olmaqla...
Onlardan birini – Viktorin Orinin
“Diş ağrısı, yaxud zavallı Matoren”i
Seyid Hüseynin düzəlişləri ilə
(tərcüməçi Təkəzadə Səid) sizə təqdim
edirik. Onu da qeyd edək ki, 1912ci ildə əski əlifba ilə dərc edilmiş
əsəri əski əlifbadan Könül Nəhmətova
transfoneliterasiya etdi.

Viktorin Ori

DİŞ AĞRISI,

YAXUD ZAVALLI MATOREN
ETİZAD

İ

ş bu gözəl hekayənin caiz əhəmiyyət
olan məzmunu və nətayecindən bizim
Qafqaz türkləri də məhrum olmayıb
ondan məəssəfiz olmaq üçün əsl şivəsini
dəyişib kəndi şivəmizə salmaqdan möhtərəm
mütərcim cənablarından üzr istiyoruz.
Seyid Hüseyn
Matoren işlərinin kəsrətindən axşam
təmamı üçün evinə gecikmiş, iştəhası da
nəhayət, dərəcədə qələbə etmiş idi. Təəccüb
etməyiniz, çünki bu zavallı adam gün
çıxandan qüruba qədər meşədə qış üçün
kəsib doğradığı odunları məhəl məxsusinə
səliqə ilə yerləşdirməklə vəqtini keçirdi.
Mədəsinin fövqəladə qüvvətli olduğu hər
gecə dəxi məlum idi.
Özü evdə olmayan zaman Jaqlin adlı
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övrəti evinin təzbinatını tənzim və hər tərəfi
silib-süpürdükdən sonra şorbasını da bişirmiş
idi.
Jaqlin həm iş görər, həm də qonşuları ilə
çənə yarışdırmaqdan – yəni danışmaqdan
geri qalmazdı.
Heyfa ki, biçarə övrətciyəz yanşaqlığın bir
parə şayan təəssüf olan halətini bilmiyordu.
Jaqlinin himmət və səyi ilə nəfis şorbası
süfrə üzərinə qonuldu. Buxarı, iyi otağın içini
doldurmağa başladı.
Sahibi Maturan bir az yorğunluğunu
aldıqdan sonra süfrəyə üzbəüz oturdular.
Şorbadan çıxan lətif qoxu Matorenin
məşaminə vasil olduqca məmnuniyyəti,
iştahası bir qat daha artırdı.
Ah! Böylə təamı kim arzu etməz?!
Jaqlin işvəbazilə bir tövr ilə zövcünün
çuğuru şorba ilə ləbaləb doldurdu.
Maturan şiddəti cəvədən ruzi-buzi
görmədən insanlar kibi bir tələsiklik ilə qaşığı
isti şorbaya batırıb və bilafasilə içirdi.
***
Eyvah! Birdən-birə “Ay!”, “Ay!” deyə
çığırmağa başlayınca Jaqlin heyrətə düçar
olaraq əlində tutmaqda olan şorba kasasının
qapağını birdən-birə buraxmasıyla kasa
parçalanıb masanın üzərinə yayıldı.
– Nə var, nə oldu sənə? – dedi.
Matoren səsinin gərçi çıxdığı qədər
çığıraraq ayaqlarını yerə peydərpey vuravura:
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– Ah, dişim! Ah! Ah! – deyirdi.
– Dişinə nə oldu?
– Ah!.. Dişim!.. Dişim!..
Maturan ağzından bir çaqıl daşı çıxarıb
kamal qəzəblə arvadına göstərərk:
– Şorbanın içində bu daşın nə işi var?
Bəli, zavallı adamcığaz çox haqlı idi.
Ağrının şiddətindən bu şikayətli cümləni
təkrar ediyordu.
Həqiqətdə bu, Jaqlinin diqqətsizliyindən
idi. Əgər qonşusu Jətərut ilə boşboğazlıq
edərək vəqtini keçirməyib düyünü layiqlə
təmizləmiş olsaydı, biltəbii şorbanın içində
daş filan bulunmaz; əri də bu hərəkətə düçar
olmazdı!
Jaqlin qəbahətini və haqsızlığını anladı.
Özünü təmizliyə və ərini təlliyə və təskinə
cürət etdisə də, biçarə Maturan zövcəsinin
böylə nümayişlərinə əsla əhəmiyyət
verməyirdi.
Nəhayət, çətinliklə bir səndəlyəyə oturdu.
Başını iki əllərinin içinə alıb, həzin-həzin
zarımağa başladı:
– Ah! Ah! Ah! Getdikcə dişimin ağrısı
artır!.. Avam arasında tütün çəkmək diş
ağrısını sakitləşdirir deyə iddia olunduğundan
Jaqlin də kişisinə dedi:
– Ah, zavallı qocacığım! Çubuğunu
doldurub versəm, çəkərmisən?
– Ver görüm!
Maturan çubuğu alıb artıq qəzəb ilə
çəkməyə başladı. Çubuğundan çıxan kəsif
dumanlar dişinin ortasında qaldı. Vahiqa ki
tütün təsir etmiş olmadığından yüzü-gözü
getdikcə şişirdi. Aliəltualuali:
– Ay! Ay! Ay! Şimdi də bütün çənəm
sızlıyor! Aman? ya rəbbi, ölürəm! Yüzüm
büsbütün şiçir! – diyordu.
Fəqir Maturanın bu halına gülməyiniz!
Zira diş ağrısı ağrıların ən şiddətlisidir.
Həqiqətən də zavallı adamcığaz şayanimərhəmət bir halda idi. Jaqlin ərinin bu
fəlakətli halını gördükcə diqqətsizliyindən
peşimançılıq çəkirdi. Ərinin yüzünü sarımaq
üçün güllü dəsmallarından ən sevdiyini, ən
gözəlini seçib gətirdi. Gözəlcə qatladıqdan
sonra Maturanın yüzünə sarıyıb dəsmalın hər
iki ucunu da zərifanə dügümlədi.
Jaqlin bu vəzifəsini ifa etdikdən sonra
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qayət müşfiqanə dedi:
– Qocacığım! İstərsən ağzına bir az araq
alıb qarqara et. Jəmtərutən dişi ağrıdıqca
araq qullanıyor, təsirini də görürmüş. Haydı,
qocacığım, bir dəfə təcrübə edəlim!
Maturana göstərilən əlacların heç biri
faydabəxş olmayırdı.
İlk bir şüşəni bu surıtlə israf etdiyi üçün
ciddətən öz özünü məzəmmətliyordu. Çünki
artıq dərəcədə qənaətkar idi.
Maturan bu təcrübənin faydasını gördü.
Daha doğrusu, bu şüşə arağın təsirindən
sərməst olduğundan dişinin ağrısını qabaqkı
qədər hiss etməyirdi.
Jaqlin tədbirinin səmərəbəxş olduğunu
görüncə məğrur və məsrur olmağa başladı.
Fəqət çox keçmədən məsruriyyəti küdurətə
mübəddəl oldu. Çünki bir yarım saat sonra
Maturanın ağrısı təzədən başlamasından
şikayətamiz cümlələr ilə deyinməyə başladı.
Jaqlin xatirinə bir tədbir gəlməsilə həman
saat bir qab soyuq su çəkib gətirdi.
Guya soyuq suyun diş ağrısına çox nəfi
olduğunu birindən eşitmiş idi.
Daima itaətdə olub söylənilən şeyi icra
etməyə tərəddüd etməyən zavallı Maturan
zövcəsinin əmri ilə yenə başını su qabının
içinə saldı. Başını suya salar-salmaz can
xaraşanə bir səda ilə:
– Ah!... Aman, aman!.. Qızarmış şişdən
daha bədtər imiş!.. Ay, dişim!... Ay, ay, ay!..
– deyə vaveylaya başladı.
Jaqlin bu tədbirin axırıncı təsirindən
bir çarə olacağı ümidində idisə də, əksini
görəndə pək mütəəssir olub qəmli-qəmli dedi
ki:
– Ah zavallı qocacığım! Bu da mı fayda
etmədi?!..
Jaqlinin bu sözü cavabsız qaldı. Bir
müddət fikirləşdi. Xatirinə bir şey gəldi.
Birdən-birə yerindən sıçrayıb:
– Artıq bu səfər tapdım. Mətafən istidən
həz edəcəksən, bundan əminəm, – deyərək
otaqdan çıxıb qaib oldu.
Beş-on dəqiqədən sonra qayıtdı. Maturanı
alıb qayət isti etdiyi bir ocağın yanına
götürərək dedi ki:
– Yüzünü oda tut, qocacığım!.. Bax,
istidən nə qədər xoşdil olursan!...
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Maturan getdikcə itaətini artırır idi.
Qabaqkı məndili təkrar yüzünə sarıyıb əvvəlki
qəm qüssəli halını göstərməyə başladı!
Yüzü əlləri içində olduğu halda zarıyazarıya ocağın başına gəldi. Övrətinin
qoyduğu bir iskəmləyə oturdu. Yüzünü oda
tutmağa başladı.
Jaqlin isə bir tərəfdən odunları bir-birinin
üzərinə yığıb ocağın hərarətini artırmağa
çalışırdı. Həraraətin şiddətindən Maturanın
qulaqları qırmızı alma kibi qızardı.
Zövcəsinin bu tövsiyəsindən cüzi olsun
bir sakitlik görə bilməyib, bilaəks ağrısından
fəryad və fəğanını asimana çıxarmağa
başladı.
Jaqlinin çarəsi hər bir yerdən kəsilib dedi
ki:
– Qocacığım!... Görürsən, heç şey fayda
etməyir!... Artıq bu dişini çıxarmaqdan başqa
çarəsi qalmadı.
Fəqət zövcəsinin bu fikrindən Maturanın
çox da xoşuna gəlmədiyi yüzünü bürüşdürüb
çiyinlərin silkələməsilə məlum olurdu.
Jaqlin sözünü təkrar edərək dedi kİ:
– Gedib qonşumuz müsyo Şiqonu tapıb
dişini çıxartmasını söylərsək olmazmı?...
Zavallı Maturan xərifləmiş adamlar kibi
hər şeyi tərs anlayırdı. Gözlərini bərəldib dedi
ki:
– Dişlərimimi dedin?..
– Xeyr, a canım, yalnız ağrıyan dişini
deyirəm.
Fəqət Matoren zövcəsi Jaqlinin göstərdiyi
hər əlac zərrə qədər faydabəxş olmadığından
əlavə bir sübutun əzabı ziyadə oluyordu.
Artıq bu səfərki əxtardan Matoren dişinin
ağrısını övrətindən çıxarmaq üçün nəzərinə
təsadüf edən yanmış bir odun parçasını
yaxalayıb onu zərb etməyə iqdam etdi. Jaqlin
isə bu nagahan zərbdən qurtarmaq üçün
cəmi qüvvət və iqtidarilə qabağına gələn
iskəmlə, masa, odun kibi maneələri vurub
yıxaraq qaçmağa başladı.
Matoren zövcəsini bu surətlə zərb və
təhdid etdiyi üçün olmalıdır ki, dişinin ağrısını
mümkün mərtəbə unutmuş hiddət və şiddəti
dəxi sakit olmuşdu.
Bununla belə bir azdan sonra yenə ağrısı
getdikcə artmaqdan biçarə adam bəlkə ağrısı
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bir az sakit olur zənnilə yatmağa qərar verdi.
Jaqlin qərəzsiz, səbəbsiz vüqu bulan
hiddət və təcavüzün nədən ötrü olduğunu
anlamaq üçün ərini istintaq etmək istədi.
Amma cəsarət etmədi.
Məhasil, bir dərəcəyə qədər özünü
toplayıb yavaş-yavaş zövcünün yanına
yaxınlaşdı. Kömək etmək qəsdilə bir qoluna
girərək zövcünün uzanmasına yardım etdi.
Yorğan, döşək, yastıq və bunlara oxşar
əlinə hər nə keçdisə, zavallı Maturanın
üzərinə yığdı.
Maturan əvvəl sağ tərəfə – yəni dişinin
ağrıdığı tərəfə yatdı. Bir çığırtı qopardı:
– Ay!.. Ay!.. Bu tərəfi üstə yatmaq qabil
deyil! – deyərək sol tərəfə döndü.
– Ay!.. Ay!.. Daha bədtər imiş!...
Hasili, zavallı Maturan hər hansı tərəfi
üstə yatdısa, mümkün deyil, sakit və rahatlıq
bulmadı.
Bu qədər ağırlıq salan əşyanın altında
dəxi hərarətlə zənn olunan ağrı bilaəks
artmağa başlayınca ruhuna verilən ağırlıq
zəhmətindən üstündəki əl və ayaqlrı ilə
itələyib dağıtdıqdan sonra yatağından durdu.
Rəxtxabının baş tərəfində bulunan
pambıq ipindən toxunmuş papağı gözlərinə
qədər endirib özünü küçə qapısından bayıra
atdı. Qonşusu diş həkimi müsyö Şiqonun
sakin olan evinin qapısını bir neçə dəfə
bərkdən döyməyə başladı. İçəridən kəmal
hiddətlə:
– Kimdir o?.. – deyə bir səs eşidildi
– Bənəm, qonşu Şiqo!.. Bən... Maturan...
Ah, qonşunuz... Biçarə Matoren..
– Qapı açıldı. Müsyo Şiqo cənabları
əynində gecəlik libası olduğu halda göründü.
– Buyurunuz, dostum! – deyərək qayət
mültəfitanə qəbul etdi. , – Böylə gec vəqtdə
təşrif gətirmələrin səbəbi nədir?
– Ah müsya Şiqo... Xahiş edirəm
bağışlayınız.
Matoren başına qoyduğu papağı çıxarıb
küdurətli bir hal ilə yüzünü əli ilə göstərərk
dedi ki:
– Ah müsyo Şiqo! Bəni bu vəqt buraya
gıtirməyə məcbvur edən dişimin bərk
ağrısıdır. Ah müsyo Şiqo, biləsiniz nə dərəcə
zəhmət çəkmədəyim... Dünyanın ən bədbəxt
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insanı imişəm!..
– Vah, biçarə dostum!.. Həqiqətən,
təəssüf etdim. Bir az burada oturunuz da
dişinizə baxayım.
Matoren göstərilən iskəmlədə oturdu.
Müsyo Şiqo layiqlə baxdıqdan sonra dedi
ki:
– Anladım, anladım, dibdəki o
çürümüş diş... Hətta bir tərəfi də balaca
sınıb!... Vah!... Vah!.. Zavallı dostum!
Neyçün çürümüş bir dişi indiyə qədər
çıxartmamışsınız? Sağlam dişlərə də sirayət
edər. Durunuz... Durunuz... Bunu bu saət bir
əl çabukluğuyla çıxarıb atım.
– Bəli, bəli.. Müsyo Şiqo, məlun dişi
çıxarınız da, bəni bu bəladan qurtarınız.
Müsyo Şiqo əməliyyat məhəlinə getdi.
Alətləri içində bulunan bir çəkməcə açıb
qarışdırmağa başladı. Maturan dəmir
alətlərdən çıxan səsləri eşitdikcə, mümkün
deyil, yerində otura biməyirdi. Göz ucuyla
müsyo Şiqonun hərəkətinə baxırdı.
Nəhayət dərəcədə xof buna qalib gəlib
büsbütün mətanət və cəsarətini itirdi.
Qorxusundan bütün əzası ölümə məhkum
olmuş canilər kibi titrəyirdi.
Əlbəttə, bədbəxt Matorenə gülməzsiniz!
Bu zavallının dişi müsyo Şiqonun o dəhşətli
alətlərindən biriylə çıxarılacaqdır. Müsyo Şiqo
axtardığı aləti tapdı. Rəhimanə və nazikanə
bir tövr ilə Matorenin yanına gəldi. Sol
əlində bulunan aləti göstərməmək üçün əlini
arxasına qoydu. Matoren bu işi duymaqla
qorxusundan tir-tir əsməyə başladı. Özünü
zəbt edə bilmədiyindən rəğbət cəlb edən bir
səs ilə böylə fəryad edib istəyirdi.
– Mərhəmət!.. Mərhəmət!.. Müsyo
Şiqo!..
– Mərhəmətmi?.. Fəqət bən mərhəmət
etdiyimdən sizi ac və yuxusuz qoyan bu
ağrlıdan qurtaracağam... Şükr etsəniz!..
– Müsyo Şiqo! Xahiş edirəm bihudə
zəhmət çəkməyiniz, çünki...
– Təşəkkür edirəm, heç bir şüşəm
qalmadı...
– Buraxınız ge... di..im..
– Ah!.. Haydı baxalım... Qomşucuğum...
Cəsarət!... Sizin bu halınızı beş yaşındakı
uşaq belə etməz. Düşündüyünüz qədər
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zəhmət verməz... Sizi xatircəm edirəm ki,
əsla sızıltı, ağrı verməksizin çıxardacağam.
Heç sizə əziyyət etməsini istərəmmi?
– Ah!... Gerçəkmi, müsyo Şiqo... Ux...
Haydı, müsyo, tez olunuz!...
Müsyo Şiqo intixab etdiyi aləti alıb
Maturenin ağzına soxdu. Dişi sıxışdırdı.
Lakin Maturen dişçinin aləti tutduğu sağ əlini
tutmuş olduğundan çıxara bilmədi.
– Rahət durunuz, dostum! ... Böylə
çocuqluq etdikcə sizi o məlun dişdən necə
xilas edə bilərəm?!..
Zavallı adam buyruğa görə yenə yerinə
oturdu. Müsyo Şiqo təkrar çəkdi. Zavallı
Maturen iskəmləsini bir tərəfə itələyib çox
dəhşətli bir surətdə çığırmağa başladı. Çünki
müsyo Şiqo bu dəfə dişi gözəlcə yaxalamış
idi. Daima çəkir, çəkdikcə biçarənin dişi
qıcırdayırdı.
Əməliyyat layiqcə pəzir olmaq üzərə
ikən Maturen birinfərib ilə dişini gəlişindən
qurtarıb canının acısından hörmət və
tərbiyəni unudub qəliz bir surətlə hayqırıb
dedi ki:
– Ah! Vay!.. Vay!.. Vay!.. Sızıltısız, ağrısız,
zəhmətsiz dediyiniz bu idimi? Çox yaxşı, bu
da böylə keçsin.
– O... Haqsızlıq edirsiz, müsyo Matoren!..
Təqsir sizdədir, zira rahət dursaydınız!...
Müsyo Şiqo Matorenin çiyinlərini tutub
təkrar əlindəki aləti üçüncü dəfə olaraq
Maturenin ağzına soxdu.
– Ah... Anlıyorum... Anlıyorum!...
– Başqa cür necə qabil ola bilər, dostum?
– Eyvah!... Qorxumdan, ağrımdan indi
qəşş edəcəyəm...
– Cəsarət... Cəsarət...
Müsyo Şiqo dişi bağladı. Birdən birə
çəkməsilə biçarə Matoren iskəmləsilə
bərabər dalı üstə yuvarlandı.
Müsyo Şiqo çıxartdığı dişi Maturenə
göstərdi.
Matoren ağzı qan ilə dolu olduğu halda
kəkələyərək:
– Bu.. ha?.. Gerçəkmi?.. Əcəba
inanayımmı, müsyo Şiqo? – dedi.
– İştə görürsünüz!...
– Ah, məlun, ah!... Bana nə qədər
zəhmət verirdi. Aman, müsyo Şiqo, bunu
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veriniz aparıb arvadıma göstərim.
– Alınız, dostum!
– Təşəkkür edirəm, müsyo Şiqo! Bəni bu
müsibətdən qurtardınız, diriltdiniz.
– Təşəkkürə məhəl yox, əzizim. Vəzifəmi
icra etdim.
Matoren ağzını, yüzünü yuduqdan sonra
tərəddüd ilə dedi ki:
– Bağışlayınız, müsyo Şiqo! əcəba, ücrə..
ət.. o.. la..
– Anladım... Anladım... Əzizim...
Yorulmayınız... İki abbası verəcəksiniz!..
– İki abbası? Amma pək çox!
– O... Müsyo Matoren çənəboğazlıqmı
edəcəksiniz, eyib deyil?
– Lakin bir kəlbətini ağzıma soxub
çıxarmaq üçün bu qədər ücrət istəmək
insafsızlıqdır!...
– Artıq söz lazım deyil, iki abbası
zənn etdiyiniz qədər çox deyildir. Lakin
sənəddaşlarımın bir çoxu bir diş çəkmək
üçün bir manatdan əksik almazlar. Ancaq
bən qomşuluq haqqını gözləməyə görə
bundan artıq istəməyirəm.
Matoren dəxi dişinin ağrısını büsbütün
unutduğundan dişçinin tələb etdiyi haqqını
verməyi özünə rəva bilməyirdi. Bir az fikir
etdikdən sonra dedi ki:
– Müsyo!.. Altı şahı versəm, necədir,
olmazmı?
Müsyio Şiqo qayət ciddi və amiranə bir
surətdə dedi ki:
– İki abbası dedim, bundan əksik olmaz.
Matoren içəridən bir ah çəkib yüzünügözünü bürüşdürərək güc hal ilə əlini cibinə
saldı. Çıxartdığı iki abbasını müsyo Şiqonun
əlinə bir-bir saymağa məcbur oldu.
Müsyo Şiqo isə yüzünü yan tərəfə
çevirərək kəmal əzəmət və qürur ilə pulları
alırdı.
İki abbası olub-olmadığından xatircəm
olmaq üçün Matoren gedəndən sonra pulları
təkrar saymağa başladı.

dərs ibrət götürmüş olduğundan bu dəfə
bişirdiyi təama bütün fikir və diqqətini sərf
etmişdi. Onun üçün bu səfərki şorbası qayət
nəfis bişirilmişdi.
Matoren dişinin ağrısından qarnını
layiqiylə doyuzdurmamış idi. Dişçidən
qayıtdıqdan sonra o, əlindən taqətini alan
dişindəki ağrıdan əsər qalmadığı cəhətlə
əvvəlki iştahası qayıdıb övrətinin bişirdiyi
şorbanı ləzzətlə tənavül etməyə başladı.
Əsnayi təmamda qaşığı ağzına aparanda
qabaqkı vaqeəni işarə etmək üçün zövcəsinə
qayət mənidar bir nəzər etdikcə biçarə Jaqlin
utandığından qızarırdı.
İCMAL
Bu hekayəcikdən üç mühüm keyfiyyət
istinad olunur!
1. İnsan cəmi işlərində ağılla, mətəəssər
ilə hərəkət etməlidir. Çünki ən ufaq, ən
əhəmiyyətsiz bir səhv böyük bir bədbəxtlik
nəticə verər.
2. Çürüyüb də tədavisi, doldurulması
mümkün olmayan dişləri vəqtindən qabaq
çıxartmalı və yeməkdən sonra dişləri
təmizləməli.
3. Hər nə surətdə olursa-olsun, tədavinizə
himmət göstəırən ətibbanın, xidmətinizlə
məkəllüf olanların haqlarını artıqlıq ilə
verməkdə əsla tərəddüd etməməlidir.

***
Matoren dişini çıxartmaq üçün qomşusu
müsyo Şiqonun evinə getdiyi əsnada övrəti
Jaqlin digər bir təam hazırlamış idi.
Biçarə zövcəsi Matorenin halından bir
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Elxan
Nəcəfov

Sufilikdən
bir az....
“Mən özüm yoxam, məndə olan da
haqdır”.
Həllac Mənsur

S

ufizm – Təsəvvüf ədəbiyyatında
dərin iz buraxmış elmi-fəlsəfi, dinimənəvi dəyərlərdir. Uzun müddət
ədəbiyyatımızın özəyini təşkil edən bu fəlsəfə
həm də Şərq ədəbiyyatının mahiyyəti idi.
Özünüdərkdən başlayıb Allahı dərk etməyə
yol açan bu təriqət bir çox hallarda müasir
oxucu üçün anlaşılmaz qalır. Geniş elmi
araşdırma, tədqiqat işi tələb edən sufizm
haqda çoxlu kitablar, məqalələr yazılıb. Lakin
biz “Sufilikdən bir az...” yazısında mövzunu
daha sadə dillə və əsas terminləri verməklə
izah etməyə çalışacağıq .
Sufi isən alıb-satma,
Halalına haram qatma
(Şah İsmayıl Xətayi)
Sufizm intizamdır – özünü tanıma
intizamı. Bu intizam nəticəsində insan özünü
tanımaqla bərabər, dinini tanıyır. Sufizmin
ən əhəmiyyətli qanunlarından biri, zamana
və məkana bağlı olmayan və hər zərrədə
mövcud olan və həmişə var olan mütləq
varlığın görülməsidir.
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Sufizm orta əsrlərdə islam aləmində
gеniş yayılmış dini-fəlsəfi, mənəvi-əxlaqi
düşüncə və davranış sistеmidir. Bu istilahın
mənşəyi və mahiyyəti barədə çеşidli
fikirlər mövcuddur. Daha geniş yayılan
fikir budur ki, “sufi” sözü ərəbcə “qaba
yundan hazırlanmış parça” mənasını vеrən
“suf”, “sof” sözündəndir. “Sufi” isə həmin
parçadan paltar gеyinən adamdır. Onlar sadə
bir həyat yaşadıqlarını bildirmək, ayrıca bir
qrup olduqlarını göstərmək üçün yun xirqə
və ya paltar gеyinərdilər. Digər ehtimal budur
ki, “sufizm” sözü “еyvan” mənasını vеrən
“suffa” kəlməsindən yaranmışdır. Bеlə ki,
Məhəmməd pеyğəmbərin zamanında yoxsul
həyat tərzi keçirən bir qrup insan var idi ki,
mütəmadi olaraq pеyğəmbər məscidində və
onun еyvanında ibadət еdər, yaşayış yеrləri
olmadığından məsciddə qalardılar. Kasıb
həyat tərzi kеçirən və qənaətlə dolanan bu
adamlara “əshabi-süffə” dеyirdilər.“Sufi”
tеrminini qеyri-ərəb mənşəli hеsab еdib onu
yunan və ya ibrani sözü kimi qəbul еdənlər
də var. Bəzi təfsirçilərə, məsələn, Əburеyhan
Biruniyə görə, “sufi”, “sofi” sözü yunanca
“düşüncə”, “hikmət” mənasını vеrən
“sofiya” sözündəndir.
Sufizm dini-fəlsəfi cərəyan olsa da, şərq
bədii təfəkkürünün əsas təzahür formasına
da çevrilə bilib. Müsəlman şərq ədəbiyyatında
Sufizm və onun əsasında formalaşan bir
çox təriqətlər – Azərbaycan ədəbiyyatında
daha geniş yayılanı Hürufilikdir – mövcud
olmuşdur. Şərq ədəbi düşüncə tərzinin tərkib
hissəsi olaraq, bu düşüncə tərzinə böyük
töhfələr vermiş Azərbaycan ədəbiyyatında
təqribən beş əsrdən artıq bir dövr sufizmin
təsiri altında olan bir dövr olub. Zirvəsində
Nəsiminin, Xətayinin, Füzulinin dayandığı bu
mərhələ böyük maraqla öyrənilir və bundan
sonra da ətraflı şəkildə öyrənilməlidir.
Nəzəri və elmi əsasları olan Sufilik
müəyyən anlayışlar çərçivəsində oxucu
üçün aydınlaşa bilər. Bu aydınlaşmada
ədəbiyyatımızın ideya-məzmun və ya təzahür
əsaslarına çevrilmiş müəyyən terminləri
göstərə bilərik:
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Təsəvvüf nədir?
Təsəvvüf – İslam dinindəki mənəvi
həyatın və əxlaqi dəyərlərin adıdır. Bu
fəlsəfi-dini təlimdə insanın nəfsi ilə mübarizə
aparması, onu islah və tərbiyə etməsi, öz
varlığından və dünyadan keçərək Allaha
qovuşması məqsədi izlənilir. Təsəvvüfün
poeziyada təzahürü irfandır. Onun məqsədi
ruhi təkamül və kamillikdir. Mədəni və tarixi
baxımdan, təsəvvüf islamın VIII-X əsrlərində
formalaşmağa başlamışdır. Təşəkkülünü
tamamlayan və sistemləşən təsəvvüf XII
əsrin II yarısından başlayaraq təşkilatlanma
prosesinə girir. Təsəvvüf cərəyanının
nümayəndələrinə Sufilər deyilib. XII əsrdən
başlayaraq sufilərin bədii yaradıcılığı təkkə
ədəbiyyatı kimi tanınır. “Sufizm” və ya
“təsəvvüf” mahiyyət еtibarilə еyni mənanı
ifadə еdən anlayışlardır. Еyni inanc sistеmini
ifadə еtmək üçün hər iki tеrmindən paralеl
şəkildə istifadə olunur.
Sufi kimdir?
Sufi – Təsəvvüf (sufizm) dini-fəlsəfi
cərəyanının nümayəndəsidir. Sufilərin
yaradıcılığının əsas qayəsi kamil insan və
ilahi eşqdir. Təriqət qurucusu olaraq ilk sufi
adnı alan Əbu Haşim əs-Sufidir. Təriqət
qurucusu olan sufilər bunlardır: Əbdülqadir
Geylani – Qadiriyyə, Əhməd Yəsəvi –
Yəsəvilik, Hacı Bəktaş Vəli – Bəktaşilik,
Mövlana Cəlaləddin Rumi – Mövləvilik,
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Bəhaəddin Nəqşibənd – Nəqşibəndilik, Şeyx
Nəimi –Hürufilik, Şeyx Səfiəddin Ərdəbili –
Səfəvilik, Ömər Xəlvəti – Xəlvətilik və s.
Sufi hara gedir?
Dörd qapı, qırx məqam – Sufizmdə
Allaha gedən yol – qovuşma yolu dörd
mərhələdən, qırx məqamdan ibarət ruhla
haqqın qovuşmağına gedən yoldur. Həmin
yolda dörd qapı var: 1. Şəriət, 2. Təriqət,
3. Mərifət 4. Həqiqət. Bu dörd qapı digər
adları ilə belə də tanınır: Şəriəti-farz, təriqətivacib, mərifəti-sünnət, həqiqəti-nafilə.
Məcazi mənada desək, şəriət baba, təriqət
nənə, mərifət övlad, həqiqət isə nəticədir.
Bu dörd qapının hər birindən 10 yol da
ayrılar ki, bu da qırx məqam edər. Hər sufi
“yolçu”su Tanrıdan kənar heç bir şeyin
həqiqi varlığa malik olmadığını bilir. Bunu
o, yalnız təcrübədən kənar yollarla, zahid
həyatı keçirməklə, çoxsaylı ibadət və zikrlər
edib zənginləşəndən sonra başa düşür. Belə
bir halda o, Tanrı ilə vəhdətini duyaraq
Onda əriyir; dediklərinin, etdiklərinin,
davranışlarının Allah tərəfindən icra
olunduğunu dərk edir. Nəhayət, sufi özünü
Tanrının bir parçası kimi təsəvvür edərək
“Haqq mənəm” deyir.
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Vəhdəti-vücud nədir?
Vəhdəti-vücud - (“Varlığın birliyi”):
Sufizmdə vəhdəti-vücud nəzəriyyəsi çox
önəmlidir. Vəhdəti-vücud nəzəriyyəsinin
yaradıcısı XII-XIII əsrlərdə İspaniyada
yaşamış və “Şеyxü-əkbər” ləqəbli Mühyiddin
ibn Ərəbidir (1165-1240). O, öz idеyalarını
“Fütuhati-Məkkiyyə”, “Füsusül-hikəm”
və s. əsərlərində, risalə və şərhlərində
vеrmişdir. “Vəhdəti-vücud” – geniş yayılmış
sufi təlimlərindən biridir. Bu təlimə görə,
yalnız bir varlıq var, o da Tanrıdır. Ondan
başqa heç bir şey yoxdur. Maddi və mənəvi
aləmdə olanlar, əslində, Onun (Allahın)
təzahürləridir və onların varlıqları Allahın
varlığından asılıdır. Deməli, maddi aləmin
Allahla münasibəti, bir şeyin öz kölgəsi ilə
münasibəti kimidir. Varlıq olmasa, onun
kölgəsi də olmaz, dünya varsa, Allah da
vardır. Zamandan, məkandan asılı olan
varlıqlar, sadəcə Allahın varlığını əks
etdirir, varlıq onun zühur yeridir, Haqqın
təcəllisidir. İnsanın yaşamı, onun söz və
əməlləri, hərəkətləri əslində Haqqın zühuru
və sifətlərinin ifadəsidir. Ancaq insan dünya
malına tamah saldığı üçün nəfsinə məğlub
olar və nəticədə Haqq ilə arasındakı pərdəni
qaldıra bilməz, Ondan get-gedə uzaqlaşar.
Dərviş kim idi?
Dərviş – Təsəvvüf cərəyanının
nümayəndəsi: gəzərgi həyat sürən, miskin
(maddi zənginliklərlə dolu olan fiziki
dünyadan əl çəkərək, mənəvi dünyada
yaşayan həqiqət aşiqi) – sufi şairdir. Dərviş
təmiz qəlbə malik maddi nemətlərdən və
həvəslərdən uzaq, nəfsani еhtirasların
zülmətindən xilas olmuş, mənəvi-əxlaqi
cəhətdən pak müriddir. Dərvişlər sufi
şeirlərini müxtəlif məkanlarda oxumaqla
sufizmin əsas təbliğatçıları olmuşlar.
Ədəbiyyat sufilərdən nə əldə etdi?

şairləri həm əruz, həm də heca vəznində
dördmisralı şeirlər yazırdılar. Bu şeirlərin
əsas mövzusunu: Allah, insan, düzgünlük,
ibadət və s. təşkil edirdi.
İlahi – təkkə ədəbiyyatında nəzm
növlərindən biridir. İlahi Allahı mədh
etmək, onun ucalığını tərənnüm etmək,
ona sığınmaq və yalvarmaq məqsədilə
yazılan, dini mərasimlərdə oxunan və
söylənilən mənzumələrdir. İlahilər Yaradana
olan səmimi sevgi və bağlılıq duyğularının
ifadəsidir. Bu baxımdan İlahilər Divan
ədəbiyyatındakı tövhid və minacata çox
bənzəyir. İlahilər həm əruz, həm də heca
vəznində yazıla bilir. Heca vəznində 7, 8,
11, 14 və 16 hecalıq ilahilər istifadə olunub.
Yunis Əmrənin ilahiləri olduqca məşhurdur.
Ərkannamə – Bir təriqətin qurucuları
tərəfindən müəyyən edilən və o təriqətin
bəyannaməsi səviyyəsində olan müddəalar
toplusudur. Burada təsbit olunan qaydalar
həmin təriqətin söz sahiblərinin müəyyən
zamanlarda verdikləri hökmlərdir.
Bəzi təriqətlərdə buna “Təlkinnamə”,
“Təriqətnamə” də deyilib. Belə kitablarda
ibadət şəkilləri, dini qaydalar, müəyyən ayələr
və hədislər də verilə bilərdi. Ərkannamələr
həm mövcud müridlər üçün, həm də yeni
qoşulan müridlər üçün əsas yol göstərən
vasitə idi.
Abdal – Dünya işlərindən əl çəkib, özünü
Allah yoluna həsr etmiş el şairidir. Abdallar,
əsasən şiə təriqətini təbliğ edən şairlər
olublar. Sonradan isə Bəktaşilik təriqətini
formalaşdırıblar. Pir Sultan Abdal bu təriqəti
mənimsəyən və təbliğ edən el şairlərindəndir:
“Dərdli kəmtər, anladınmı hesabı,
Seyyid Battal Qazi Əbdülvəhabı
Həm doxsan min xəlifənin sahabı
Hünkar Hacı Bektaş Vəli abdaldır”.
Yaxın və Orta Şərqdə abdalların türbəsi
ziyarətgah olmuşdur. Abdal sufilərin mənəviirfani dərəcələrindən biridir.

Təkkə ədəbiyyatı – Sufi şairlərin nəzmlə
yazılmış bədii yaradıcılığıdır. Təkkə şairlərinin
çoxu şeyxlər və dərvişlərdir. Bu ədəbiyyatın
ilk nümayəndəsi XII əsrdə Şərqi Türküstanda
yaşamış Əhməd Yəsəvi olmuşdur. Təkkə
USTAD dərgisi \ Fevral 2016

119

