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Qorqud 
atanın 

pıçıltısı və  
geridə qalan

BİR İL

Şəmil SADİQ 
  Fil.ü.f.d.

Bir il....   Qosqoca bir il gəlib keçdi. 
Və budur, “USTAD”ın yaşı tamamdır. 
Dədə Qorqud zamanı olsaydı, ən yaxşı 
halda, ad qoyma mərasimi indilərdə 
olmalı idi. Axı əməllər adı doğrultmalıdır. 
Əgər belə olmazsa, şəxs adının 
böyüklüyü və ya kiçikliyi altında əzab-
əziyyət çəkməli olur. Az hallarda insan öz 
adına yaraşır. Bu məqamda düşünürəm 
ki, əslində, qoyulmuş bütün adlar öz 
sehrini sahibinin üzərinə salır və onu bu 
adın yükünü daşımağa vadar edir. Bəli, 
vadar edir.  Əgər ad xarakterə uyğun 
gələrsə, bu zaman vəhdət baş verər ki, 
onu da daşımaq kimi hansısa bir dərd 
yaranmaz.

Biz də dərgimizin adını Qorqud Atanın 
pıçıltısı ilə USTAD qoymuşduq. Dərginin 
birinci sayında da bu adı qorumağa, 
ucaltmağa çalışan bir şagird olacağımızı 
vurğulamışdıq ki, düşünürəm əməl edə 
bilmişik.

Bir baş redaktor kimi, sizlərə hesabat 
vermək boynumun borcudur. Mən 
hesabatımızı verim, dəyəri isə siz verin. 

Çünki biz dağın ətəyində olduğumuz 
üçün onun böyüklüyünü və kiçikliyini siz 
müəyyən edə bilərsiniz, əziz oxucular!

1. Bu bir il ərzində kimlərlə yola 
çıxmışdıqsa, indi də həmin komanda ilə 
davam edirik və sıralarımız günü-gündən 
genişlənməkdədir. Bir “USTAD” birliyi 
təmin etməlidir ki, onu da etdi.

2. Bir atımlıq barıt olmadıq, düzənli 
inkişaf yolu ilə addımladıq. “USTAD” yol 
göstərər ki, onu da etdi.

3. İntriqa, dəstəbazlıq, şüarçılıq lehinə 
olacağımızı elan etmişdik və “Ustad” 
buna sadiq qaldı.

4. Ədəbiyyat və Mədəniyyətə xidmət 
etməli, maarifçiliyi bayraq etmişdik ki, 
bayrağı endirmədik.

5.  Ustad-Şagird münasibətlərini hər 
addımda qoruduq.

6.  Millət və Dövlət sevgimizdən 
sapınmadıq.

7.  Nəşr keyfiyyətinə daima sadiq 
qaldıq.

8.  Reallığı romantikamıza qurban 
vermədik, romantikamızı reallığa 
çevirdik.

9.  Vəzifəlinin, pullunun ədəbiyyatı 
olmadıq.

10. Kim olursan ol, gəl, demədik, 
Milləti, Vətəni, İnsanı sevirsənsə, gəl 
dedik!

Bunlar bizim prinsipimiz oldu və əməl 
etmək üçün çalışdıq. Niyyətimiz yanlış 
olmadığı üçün, əməlimizdə ola biləcək 
qüsurları da oxucumuzun anlayışla 
qarşılayacağına inandıq.

Artıq 10-cu nömrəmizlə qarşınızdayıq. 
Və bu prinsipləri qoruyacağımıza əminik.

Bu məqamda baş redaktor kimi çox 
geniş və yorucu olmamaq arzusu ilə....
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“Kəşkül”dən 
“Ustad”adək

 Asif RÜSTƏMLİ 
 AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu  
 Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsinin 
 müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor

Jurnalistika tariximizdə ilk milli jurnal 
maarifçi, publisist Cəlaləddın Ünsiza-
dənin təsisçiliyi və redaktorluğu ilə 
1883-cü il 31 yanvarda Tiflisdə nəşrinə 
başlayan “Kəşkül” dərgisidir.  Müstəqim 
mənası “dərviş çantası”, məcazi mənası 
“bədii əsərlər toplusu” anlamını verən bu 
dərginin cəmi 11 sayı (sonuncu nöm rəsi 
1884, mart) işıq üzü görsə də, mətbuat 
tariximizdə zəngin jurnal ənənələrinin 
təməlini qoymuşdur. “Kəşkül”dən 
sonra yaranan və milli şüurun, ictimai 
düşüncənin xidmətində dayanan “Molla 
Nəsrəddin”, “Füyuzat”, “Bəhlul”, “Dəbis-
tan”, “Rəhbər”, “Məktəb”, “Zənbur”, 
“Mə zəli”, “Qurtuluş”, “Kəlniyyət”, “Ba-
bayi-Əmir”, “Bürhani-həqiqət”, “Qardaş 
köməyi”, “Övraqi-nəfisə”, “Məşəl”, 
“Maarif və mədəniyyət” və digər yüzlərlə 
jurnal əlçatan kütləvi oxu dərsliyinə, 
yaradıcılıq tribunasına, jurnalistika 
məktəbinə çevrilmiş, qaranlıq mühitdən 
işığa, istiqlala gedən yolu yetərincə, 
qədərincə qısaltmışdır. Hər bir jurnal, 
məcmuə tirajından və tipajından asılı 
olmayaraq mövzu seçimi, estetik biçimi 
etibarilə oxucu marağını qazanmağa, 
zövqünü zənginləşdirməyə hesablanmış 
qay naq lardan yükünü tutaraq elmi, 
ədəbi-bədii simasını tarixin yaddaşına 
hopdurmaq niyyəti güdür. Əlbəttə, hansı 
dərginin bu ali mərama qail olduğunu 
müəyyənləşdirmək ciddi tədqiqat işidir. 
Amma birmənalı vurğulamaq olar 
ki, zəngin jurnalistika ənənələri mizin 
örnək nümunələrindən bəhrələnərək 
onun yaradıcılıq imkanlarına əlvanlıq, 
cazibədarlıq, sanbal gətirən ən gənc 
jurnallardan biri də “Ustad”dır. Birinci 
sayının işıq üzü görməsindən, oxucu 
dünyasına ilk qədəm basmasından bir il 
ötsə də, mübarəkabadlığını zəmanə mizin 
görkəmli alimləri, jurnalistləri, ziyalıları, 
söz adamları ilə bərabər qeyd etdiyimiz 

elə bil dünən idi... 
“Hədəf” nəşrlərinin təsisçiliyi, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Şəmil 
Sadiqin baş redaktorluğu, Nərgiz 
Cabbarlının redaktorluğu ilə həyata 
vəsiqə qazanan “Ustad” ilk xeyir-
duasını Cəlil Məmmədquluzadə irsinin, 
“Molla Nəsrəddin” jurnalının görkəmli 
tədqiqatçısı, yorulmaz araşdırıcısı, 
AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik 
İsa Həbibbəylidən almışdır. Ustad 
alim “Ustadlığa doğru” tövsiyələrində 
yazırdı: “Ustad sözü – pro fes sionallıq və 
kamillik mənalarını özündə birləşdirir. 
İndi ədəbiyyatımızın da, elmimizin də 
ustad səviyyəsində yetkin, hazırlıqlı, 
dünyagörüşlü və səriştəli qələm 
sahiblərinə ehtiyacı var”.

Son bir ildə bir-birindən fərqli, 
maraqlı, səviyyəli səkkiz sayını oxuculara 
ünvanlayan gənc ədiblər, jurnalistlər, 
alimlər komandasından ibarət ustadlar 
(bilərəkdən “Ustad”çılar ifadəsini 
işlətmirəm – A.R.) üzərlərinə düşən 
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məsuliyyət hissinə həssaslıqla yanaşaraq 
etimadı doğrultdular. Ədəbiyyatımızın, 
mədəniy yəti mizin, incəsənətimizin 
keçdiyi tarixi mərhələlər, keşmekeşli 
proseslər, təsirlər, onların uğurları və 
qüsurları bir dərgi məcrasında tədqiqə, 
təbliğə və dəyərlən dirməyə cəlb olunması 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Baş redaktor Şəmil Sadiqin dərginin 
hər bir sayına mövzu və məzmun 
etibarilə çox maraqlı baş məqalələr 
yazması, görkəmli alimlərimizdən 
akademik İsa Həbib bəyli, AMEA-nın 
müxbir üzvü Nizami Cəfərov, professor 
Niyazi Mehdi və b. elm xadimlərinin 
jurnalla sıx əməkdaşlığı gənc kollektivin 
çağdaş cəmiyyətdə formalaşan 
nüfuzunun bariz təsdiqidir.

“Ustad”ın özünəməxsus xarakterik 
cizgiləri haqqında düşünərkən öncə göz 
önündə bunlar canlanır: Problemə doğru 
getmək, kölgəli məqamlara işıq salmaq, 
ağıllı və cəsarətli addımlar atmaq, elmi 
polemikaya səxavətlə yer ayırmaq, 
“sözün doğrusunu” söyləmək, yaradıcı 
gənclərə geniş meydan vermək... 
Jurnal bu və ya digər yaradıcılıq 
istiqamətlərinə, elmi-mədəni və mənəvi 
keyfiyyətlərə önəm verməklə mövzu 
aktuallığını, peşəkar yanaşma tərzini 
qabartmaqla ustadlığa doğru gedən yolu 
sürətləndirməyə nail olmuşdur.

“Ustad”ın birinci sayında “Dövlət 
himnimizin söz və mətninin müəllifi 
kimdir” (prof.Alxan Bayramoğlu) 
adlı polemik məqaləyə yer ayırması 
və qaldırılan problemlərə dərginin 
dördüncü sayında “Bir daha himnimizin 
mətninin müəllifi barədə” (İlham 
Abbasov) sərlövhəli araşdırma xarakterli 
düşüncələrlə cavablan dırıl masında 
toxunulan müşkül, mürəkkəb məsələyə 
etibarlı arqumentlərlə yekun vurulmasa 
da, mövzunun aktuallığı, əsl həqiqətin 
üzə çıxarılmasının vacibliyi, gərəkliliyi 
onun gündəmdə saxlanılmasını 
şərtləndirir.

“Ustad”ın səhifələrində çıxış edən 
istedadlı gənc tədqiqatçılar, filosoflar, 
yazıçılar, şairlər, jurnalistlər fərqli 
mövzuları, üslubları, deyim və ifadə 
tərzləri ilə dərginin maraq dairəsini, 

yaradıcılıq üfüqlərini genişləndirmiş, 
hər nömrənin, az qala, nadir nüsxəyə 
çevrilməsinə səbəb olmuşdur.

Xüsusilə tədqiqat xarakterli 
elmi məqalələrdə yeniliklər, köhnə 
problemlərə təzə baxış, obrazlı deyim 
tərzi ilə fərqlənir. Bu baxımdan Şəmil 
Sadiqin “Türk hökmdarlarının sözü 
və qılıncı” (Şah İsmayıl Xətai, Qazi 
Bürhanəddin, Fateh Sultan Məhəmməd 
və Qanuni Sultan Süleyman haqqında), 
Ceyhun Hacıbəylinin “Bir il xəyallarda 
və bütöv bir ömür”, Dilqəm Əhmədin 
“Baninin təhqir etdiyi əri və ilk dəfə 
yayımlanan fotolar”, Füzuli Məcidlinin 
“Türklərin Kəbəsi, səhrada gizlənən 
tarix... Sirlər vadisindən reportaj”, Faiq 
Ələkbərlinin “Nəsib bəy Yusif bəylinin 
dünyagörüşündə Azərbaycan türkçülüyü 
məfkurəsi” və b. araşdır malar elmi siqləti, 
təravəti və dəyərləndirmə orijinallığı ilə 
seçilir. 

Jurnalın redaksiyasında 
“Ədəbiyyatımız və mətbuatımız: 
Konsepsiyasız ədəbi mətbuat 
olmamalıdır” (“Ustad”, № 2), “Ağrı”nın 
yaşatdığı ağrılar” (“Ustad”, № 5) dəyirmi 
masa arxasında çox vacib məsələlərin 
müzakirəsi, problemin açıq, sərt qoyuluşu 
və ona fərqli baxışlar, müdrik düşüncələr 
... dərgidə çalışan yaradıcı heyətin 
səriştəsindən, peşəkarlığından xəbər 
verir.

Milli mətbuat tariximizə bir il öncə 
ilk dəfə “Ustad” kimi qədəm basan, 
“Kəşkül” ənənələrini davam və inkişaf 
etdirən, ulu sözün qüdrətini, ülviyyətini 
ucalara qaldıran jurnalın gənc, istedadlı 
kollektivini təbrik edir, çətin və şərəfli 
yaradıcılıq fəaliyyətlərində uğurlar 
arzulayıram.
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1 yaşlı “Ustad”, 6 sual, 

7 baxış bucağı
  Ay ötdü, il dolandı “Ustad”ın 1 yaşı tamam oldu. Bu bir  il bir göz qırpımında 
keçdi. Sanki dünən jurnalın ilk sayı üçün ilk müsahibəmə hazırlaşdığım gün 
idi. Bu gün isə 1 il fəaliyyətdə olan “Ustad” üçün ziyalılarımızdan jurnalın 
fəaliyyəti haqqında soruşuram. Görək 1 yaşlı “Ustad” haqqında ziyalılarımız 
(ustadlarımız) hansı fikirdədirlər? Müsahiblərim: “Ulduz” jurnalının baş 
redaktoru, şair, publisist Qulu Ağsəs, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun “Xarici ölkələr ədəbiyyatı və ədəbi əlaqələr” şöbəsinin aparıcı 
elmi işçisi, Bakı Slavyan Universitetinin “Jurnalistika” kafedrasının dosenti, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şahbaz Şamıoğlu, BDU-nin “Klassik Azərbaycan 
Ədəbiyyatı” kafedrasının dosenti, ədəbiyyatşünas Məti Osmanoğlu, 
“Azərbaycan” jurnalının baş redaktoru İntiqam Qasımzadə, baş redaktorun 
müavini Südabə Ağabalayeva, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Slavyan 
Universitetinin  “Jurnalistika” kafedrasının  dosenti Mübariz Əhmədov,  
AYB-nin  Yaradıcılıq məsələləri üzrə katibi, şair, yazıçı, kinodramaturq İlqar 
Fəhmidir. İlk sualımız isə belə oldu:

“Ustad” jurnalının fəaliyyətini,  mətbuatdakı rolunu necə qiymətləndirirsiniz?

İntiqam Qasımzadə

 “Ustad” ədəbiyyat və sənət jurnalının 
yaranmasını çox yaxşı qarışıladım. 
Jurnalı mütəmadi olaraq izləyirəm. Uzun 
illər bu sahədə fəaliyyət göstərən bir 
insan kimi  deyim ki, bu sahədə vicdanla 
çalışan insanların hamısını alqışlayıram. 
Bu çox ağır zəhmət tələb edən bir işdir.

Qulu Ağsəs

Əvvəla  onu deyim ki, “Ustad” 
jurnalının yaranması bir fədakarlıqdır. 
Çünki ilin-günün bu vaxtında kimsə öz 
vəsaiti hesabına ədəbi dərgi araya-ərsəyə 

gətirirsə, deməli, bu adam ədəbiyyat 
adamıdır, sözü çox sevir, təmənnasız 
insandır və müəyyən mənada iddiasızdır 
da. İddiasızdır o mənada ki, ədəbi dərgi 
ona heç bir divident gətirməyəcək. 
Müxtəlif  saytlar, elektron qəzetlər və s. 
yaranır. Bunlar həm də kommersiyanın 
bir növüdür. Amma ədəbiyyat dərgisi 
heç bir kommersiya növünə aid edilə 
bilməz. Bu mənada hesab edirəm ki, 
“Ustad” jurnalının nəşri  ədəbiyyatı sevən 
insanların gözəl  iş birliyidir.  Gənclər, 
doğrudan da,  əziyyət çəkib yaxşı  bir 
jurnal tərtib ediblər. Həm də bu jurnal 
bizim üçün və digər jurnallar üçün  
rəqibdir. Rəqabət nə qədər çox olsa, 
(xüsusilə, sağlam rəqabət)  düşünürəm 
ki, daha yaxşıdır. Bizim öz oxucumuz, 
“Ustad”ın da öz oxucuları var. Bu 
mənada bir-birimizlə toqquşmuruq. 
Amma nəzərə alanda ki, “Ustad”ın 
işçiləri, redaksiya heyəti həm də bizim 
oxucularımız və müəlliflərimizdir və  
ya əksinə, deməli, əslində, biz bir işi 
görmüş kimiyik. Yəni ədəbiyyat sferası 
bu dəqiqə o qədər lokallaşıb ki, sizin 
oxucu eyni zamanda da “Ulduz”un 
oxucusudur.  Çox az qism alıcılarımız var 
ki,  eyni adamlardır. Bu mənada eyni 
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yolu gedən, eyni aqibəti yaşayan və eyni 
taleli adamlarıq. Bu jurnalın çıxmağına 
sevinirəm. Uzun ömür arzu edirəm. 

Südabə Ağabalayeva

Jurnalın 1 yaşını təbrik edirəm.  Bu 
çətin dövrdə yazılı mediyanı yaratmaq, 
ayaqda saxlamaq özü çətin məsələdir. 
Arzu edirəm ki, bu nəşr bolluğunda belə 
bir adla seçilmək istəyən jurnal ədəbiyyat 
və sənətdəki ustadları öz ətrafına yığa 
bilsin. 

 Mənim üçün bu jurnal subyektiv 
baxımdan  çox maraqlı və dəyərlidir. 
Çünki qələminə, özünə hörmət etdiyim 
Nərgiz Cabbarlı bu jurnalda çalışır. İkinci 
bir məqam isə, tələbəm olmuş Səmanın 
(Fuadqızı) bu jurnalın əməkdaşı olmasıdır. 
O, tələbəlikdən mədəniyyətə, sənətə 
meyilliliyi ilə seçilirdi. Hesab edirəm ki, 
o, bu jurnalda püxtələşəcək.

Şahbaz Şamıoğlu

Əvvəlcə “Ustad”ı bir yaşının tamam olması 
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bir 
yaş ayaq tutub yeriyə bilmək yaşıdır. Bu 
gün Azərbaycanda yüzlərlə qəzet və jurnal 
fəaliyyətdədir və Azərbaycan oxucusunun 
internet üzərindən istənilən dildə elektron 
və çap mətbuatına bir an içində qovuşmaq 
imkanı var. Bu o deməkdir ki, oxucu 

zövqünü oxşayacaq, onu mənən təmin 
edə biləcək hər hansı bir dərgini axtarıb-
tapmaqda çətinlik çəkmir. O zaman 
fikirləşirsən ki, həmin dərgi niyə də bizimki 
olmasın? Deməli, bu bolluq çox ciddi 
rəqabət deməkdir. Şükür ki, “Ustad”ı artıq 
ayaq üstündə yürüyən görürəm. Hər halda, 
“Ustad” bu gün gediləsi çox-çox uzun bir 
yolda addımlamaqdadır...  

Məti Osmanoğlu

“Ustad” dərgisi, əslində, Azərbaycan 
mətbuatının iddia və risk tələb edən bir 
dövründə səhnəyə gəlmişdir. İndi hətta 
bir neç0ə nəslin yaddaşında ədəbiyyatın 
və sənətin ünvanı kimi yeri olan, dövlət 
tərəfindən himayə edilən jurnallar 
da ciddi oxucu böhranı keçirir, 300-
500 tirajla nəşr edilir və nəşr olunan 
nüsxələr tam satılmır. Belə bir dövrdə 
“Ustad”ın dünyaya gəlişi oxucu-mətbuat 
münasibətlərinin yeni bir hadisəsi kimi 
maraq doğurur. O da maraqlıdır ki, 
“Ustad”ın oxucularının böyük qismi gənc 
müəllimlərdir və auditoriya konkretliyi 
jurnalın oxucu ilə münasibətini düzgün 
qurmasına öz müsbət təsirini göstərir. 
Müşahidələrim onu göstərir ki, 
dərginin oxucu ilə dialoqu baş tutur və 
məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, 
bu jurnalda nəşr edilən yazılarım barədə 
keçmiş tələbələrimdən rəylər alıram...
Jurnalın əsas nailiyyətini onda görürəm 
ki, müasir ədəbiyyatın və sənətin həm 
bütün spektrlərini əhatə edir, həm 
də az müddət ərzində öz yazarlar 
çevrəsini və mühitini formalaşdırıb. 
Jurnalın fərqli cəhətlərindən biri özünün 
müəllif kollektivini müəyyənləşdirməsi 
və təşkil edə bilməsidir. Yəni dərgi 
yalnız yazarların təklif və təqdim etdiyi 
materiallar hesabına yaranmır, öz estetik 
platformasına uyğun olaraq müəlliflərlə 
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Mübariz Əhmədov

İlqar Fəhmi

Düşünürəm ki, oxuculara ədəbi-
bədii estetik, eləcə də mənəvi 
zövq verən istənilən dərgi yüksək 
qiymətləndirilməlidir. «Ustad» jurnalına 
gəlincə isə, sevindirici haldır ki, 
dərginin gənc olmasına baxmayaraq, 
o, rəngarəng, bədii cəhətdən zəngin və 
maraqlı mövzularla artıq yavaş-yavaş 
öz oxucu auditoriyasını bir araya gətirə 
bilir.  Nəzərə alaq ki, qloballaşan dünyada 
internetdən – sosial şəbəkələrdən kortəbii 
halda istifadə edən bir çox insanlar, 
xüsusən də gənc nəslin nümayəndələrinin 
buna həddən artıq aludə olmaları onların 
zövqünü korlayır. Buna görə də gənclərin 
dünyagörüşlərinin zənginləşməsinə və 
zövqlərinin formalaşmasına şübhəsiz 
ki, «Ustad» ən yaxşı yardımçı ola bilər. 
Bu mənada düşünürəm ki,  bu jurnalın 
mətbuatda yeri və rolu əvəzsizdir.

iş  aparır. Jurnalın tutduğu xətti davam 
etdirməsini istərdim...

Adətən, bir dərgi  və ya qəzet 
dərc olunanda onun özünü  mühitdə 
tanıtdırması xeyli vaxt aparır. Amma  
“Ustad” jurnalı çox qısa zamanda sevildi.  
Məncə, bunun da  səbəbi  o oldu ki, bu 
jurnalın ədəbiyyata xidmət etməkdən 
başqa niyyət və məqsədi yoxdur.  Ona 
görə də mən o yaradıcı heyətin xətrini 
çox istəyirəm. Bu jurnal səmimi qəlbdən 
ədəbiyyata və sənətə xidmət edir.

Jurnalda nələri görmürsüz və 
nələri görmək istərdiniz?

İNTİQAM QASIMZADƏ
   
Ümumiyyətlə, dərgilərin hər biri 

mövcud ədəbi prosesin bir növ aynasıdır. 
Təəssüf ki, bu gün hansısa  tənqidçi  özü 
meydana atılıb ədəbi prosesə aktual 
müdaxilə etmir. Yeni nəşr olunan ədəbi 
məhsullara, ədəbiyyata münasibət çox 
zəifdir. Bu münasibəti biz sənətdə də 
görürük. Mən bunun günahını jurnalda 
deyil, ədəbi tənqidin özündə görürəm. 

QULU AĞSƏS

İstərdim ki, “Ustad” jurnalında 
“Ulduz”da toxunmadığımız sahələr, 
məqamlar öz əksini tapsın, jurnal 
polemikaya daha çox açıq olsun. Amma 
jurnalın, ilk növbədə, amalı yaxşı 
material dərc etməkdir. Məsələn, jurnalda 
dünyəvi bir məsələ də polemikaya qoyula 
bilər, lap kiçik bir məsələ də. Əgər o 
böyük polemika  son dərəcə istedadsız 
insanların yığıncağına çevriləcəksə və 
mənasız bir söhbət alınacaqsa, bu, 
əlbəttə, jurnal üçün böyük bir qüsurdur. 
Amma lap kiçik bir məsələ polemikada  
müzakirə edilib, çox istedadla izah 
olunacaqsa, çözüləcəksə onda o jurnala 
və ədəbiyyata uğur gətirəcək. Mən, ilk 
növbədə, arzu edirəm ki, jurnal istedadlı 
insanların üzünə açıq olsun. Həm də 
jurnalın adı çox iddialıdır. Məsələn, 
“Ustad” deyəndə adam qorxur. Elə 
bilirsən ki, yalnız 3-5 müəllif çap oluna 
bilər.  Yəni göz önünə elə gəlir ki, burda 
ancaq klassiklər və yarımklassiklər çap 
oluna bilər. Amma baxanda görürük 
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ki, elə deyil. Ən müxtəlif nəslin 
nümayəndələri burada dərc olunur – 
gənclərdən tutmuş yaşlı nəslə qədər. 
Həm sizə, həm də özümə daha yaxşı  
yazıların olmasını azulayıram. Təəssüf 
ki, yaxşı əsərlər tək-tük yaranır. Reallığa 
baxsaq, o qədər də çox yaxşı nümunə 
yoxdur. Ona görə onu diskussiyalarla, 
tərcümələrlə, nobel nitqləri ilə və s. 
əvəz etmək olar. Jurnalınızda həmçinin 
araşdırma yazılar, reportajlar  görmək 
istərdim. 

ŞAHBAZ ŞAMIOĞLU

Tam səmimiyyətlə deyirəm, 
ümumiyyətlə, hər hansı bir qəzetdə, 
yaxud jurnalda mənə (oxucuya) nələri 
təqdim edirlərsə, onları da oxuyuram. 
Burada, təbii ki, məni nələrsə razı 
sala bilər, nələrsə qane eləməz. 
Xoşum gəlməyən mətnlərin üstündən 
növbətisinə keçirəm. Məni hansısa mətn 
qane eləmirsə, bu o demək deyil ki, o 
yaxşı deyil. Mətn zövq məsələsi, səviyyə 
məsələsidir. Mənim üstündən keçdiyim 
bir yazı kimin üçünsə unudulmaz ola 
bilər. O baxımdan dərgidə nələri görmək 
istəyi məsələsinə başqa cür baxıram. 
Daha doğrusu, dərgini araya-ərsəyə 
gətirənlərin özləri auditoriyanı daha 
yaxşı tanımağa, oxucunun görmədiyini, 
amma görmək istədiyini müəyyənləşdirə 
bilməyə çalışmalıdırlar. Qısası, bəyənib-
bəyənmədiyim materiallarla bir yerdə 
bütövlükdə “Ustad”ı bəyənirəm, sonrakı 
saylarını gözləyirəm.  

MƏTİ OSMANOĞLU

“Ustad”ın oxucuları arasında 
müəllimlərin çox olduğunu nəzərə alaraq 
sırf məktəb maarifçiliyinə və tədris 
prosesinə yardım edə biləcək, gənc 
nəslin estetik tərbiyəsinə birbaşa təsir 
göstərən maarifləndirici materiallara 
da yer verilməsi faydalı olardı. 
Məncə, bunun oxucu kontingentinin 
gəncləşdirilməsində də faydalı rolu ola 
bilər. Jurnalda klassik rəsm əsərlərinin 
reproduksiyalarının çapı və çap edilən 
əsərlər haqqında yığcam məlumatların 

verilməsini də estetik maarifçilik 
baxımından zəruri hesab edirəm.

MÜBARİZ ƏHMƏDOV

Düşünürəm ki, jurnalda gördüklərim, 
oxuduqlarım başlanğıc üçün hələlik 
qənaətbəxşdir.  Amma çox istərdim ki, 
«Ustad»ın səhifələrində mümkün qədər 
dünya ədəbiyyatı və mədəniyyətində baş 
verən yeniliklər haqqında da məlumatlar 
yer alsın.

İLQAR FƏHMİ

Bizdə ədəbiyyat jurnalları çoxdur. 
Əksəriyyəti qarışıq ədəbi dərgilərdir. Bu 
qarışıqlığı da bir növ şüara çevirərək 
deyirlər ki, biz hər bir materialı, ideyanı 
çap edirik. Amma, məncə, ədəbi 
mətbuat artıq elə mərhələyə gəlib çatıb 
ki,  o,  hər bir materialı çap etməyin 
əvəzinə  ixtisaslaşmalıdır. “Ustad” 
jurnalı yaranandan mən arzu edirdim 
ki,  dərgi adı ilə bağlı olaraq ədəbi 
tədrisin müəyyən formaları, sənətkarlıq 
məsələləri, yaradıcı insanların peşəkarlıq 
məsələləri istiqamətində ixtisaslaşsın. 
Məsələn, müxtəlif yazıçıların yazı ilə 
bağlı fərqli konsepsiyaları var:  ədəbiyyat 
necə yazılmalıdır, süjet necə qurulur, 
obrazlar necə yaradılır, obrazların 
xarakterləri necə formalaşdırılır və s. 
Yəni, sadəcə, bir yazıçının hansısa 
hekayəsini dərc etməkdənsə, həmin 
yazıçının “ədəbiyyat necə yazılmaldır” 
haqqındakı fikir və düşüncələri, esseləri, 
memuarları jurnalda yer alsa, daha 
yaxşı olar. Bu cür ixtisaslaşan jurnal 
yazı peşəkarlığını artırmaq istəyən yazı 
əhli üçün faydalı dərgi ola bilər. Bir çox 
yazıçılar, əsasən də müəyyən yaşdan 
sonra öz yaradıcılıqlarını analiz etməyə 
başlayır və yaradıcılıq “mətbəx”lərini 
oxuculara təqdim edirlər. Hətta bəzi 
yazıçıların bu mövzuda  gənc yazıçılara 
ünvanladıqları məktublar da var.  “Ustad” 
dərgisinin ilk sayında mən belə bir yazı 
tərcümə etmişdim. Rusiyada, Avropada 
bu cür jurnallar var. Məsələn, “Вопросы 
литературы”  jurnalı belə jurnallardan 
biridir. Məncə, “Ustad” jurnalı bu 
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sahədə ixtisaslaşsa, yəni yaradıcılığın, 
sadəcə, bəhrəsini yox, onun mətbəxini 
göstərməyə çalışsa ədəbi mühitdə  öz 
xüsusi yerini tutacaq. Çünki jurnalın adı 
birbaşa ona işarə edir. 

“Ustad” həm də sənət jurnalıdır. 
Sizcə, mədəniyyət, sənət bu jurnalda 
nə dərəcədə öz əksini tapa bilib?

İNTİQAM QASIMZADƏ

Bu çətin sualdır. Loqonun (ədəbiyyat 
və sənət dərgisi) jurnalın adından da 
yüksəkdə olması jurnalın məsuliyyətini 
artırır və onu nəşr edənlərdən tələb 
edir ki,  sənət haqqında daha ciddi 
yazılar dərc olunsun və sənətin bütün 
növlərini əhatə etsin. Bunu mən jurnalda 
görmədim.

QULU AĞSƏS
 
Yox, məncə, burda daha çox 

ədəbiyyata  yer ayırılıb, nəinki sənətə. 
Ona görə mən istərdim ki, bu jurnalda  
ədəbiyyat olduğu kimi sənət də olsun və 
kifayət qədər çox olsun. Fikrimcə, sənətə 
kifayət qədər yer verilsə jurnalın daha 
çox oxunmasına səbəb olar. Sizin loqo və 
platformanız imkan verir ki,  sənətin lap 
yaddan çıxan növlərini də işıqlandırasınız. 
Məsələn, suflyordan, dublyajdan, 
teletamaşada tüstüverəndən, kütləvi 
səhnələr rejissorundan və s. materiallar 
hazırlaya bilərsiniz.

SÜDABƏ AĞABALAYEVA

Mən arzu edərdim ki, həqiqi sənət və 
mədəniyyət tarixində qala biləcək sənət 
nümunələri haqqında  yazılar bu jurnalda 
dərc edilsin. 

ŞAHBAZ ŞAMIOĞLU
  
Bu baxımdan qısaca deyə bilərəm 

ki, təqdim olunanlar təqdim olunmalı 
olduqları qədərdir…

MƏTİ OSMANOĞLU 

“Ustad”da  sənətin kino, teatr, 
rəssamlıq kimi sahələrinə dair maraqlı 
yazılar nəşr olunur və bu yazılar peşəkar 
səviyyəsinə görə fərqlənir. Bu, oxuculara 
Azərbaycanın mədəni həyatına “vahid 
pəncərədən” baxmağa imkan yaradır.

MÜBARİZ ƏHMƏDOV

Əlbəttə, görünür, jurnal gənc 
olduğundandır ki, hələlik burada 
mədəniyyət və sənət sahəsi ilə bağlı 
oxucunu doydura biləcək qədər 
məlumatlar yoxdur. Amma düşünürəm 
ki, jurnalın gələcək saylarında biz 
dünyaca məşhur olan mədəniyyət və 
sənət nümunələri ilə daha çox sayda, 
həm də ətraflı tanış olacağıq.

İLQAR FƏHMİ

 Aktyorluq, kino, rəssamlıqla bağlı 
yaxşı yazılar dərc olunur. Mən yenə 
həmin fikrimi xatırlatmaq istəyirəm ki, 
hətta digər sahələrdə də sənətlə bağlı 
ümumi fikirlərdən daha çox sənətin 
mətbəxi ilə bağlı fikir və düşüncələr 
jurnalda yer alsa, şəxsən mənim üçün 
daha maraqlı olar. 

Jurnalın ədəbi prosesə təsirini 
necə qiymətləndirirsiniz?

İNTİQAM QASIMZADƏ

Desək ki, “Ustad” jurnalı ədəbi 
prosesə təsir etmir, doğru olmaz. Yəqin 
ki, ədəbi prosesə müəyyən qədər təsiri 
var. Ümumilikdə isə ədəbi dərgilərin 
hamısı ədəbi prosesə təsir edir.

QULU AĞSƏS

Jurnalı vərəqləyəndə  burda Vüqar 
Əlisoyun şeirlərini gördüm. Bu, çox 
yaxşıdır. Gözdən-könüldən iraq bir 
adamı, yəni istedadlı və təvazökar 
bir müəllifi  burda görmək xoşdur. 
Həmçinin bu jurnalda Rövşən Danyeri, 
Cəlil Cavanşir, Fərid Hüseyn, Pərvanə 
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Məmmədlinin imzalarını görürük. 
Onlar da istedadlı insanlardır. Əgər 
kimsə  maraqlansa  və oxumaq istəsə, 
bu jurnal onun üçün çox yaxşı bir vəsait 
olar. Yox,  əgər kimsə  oxumamaq 
üçün, yaxud görülən işi danmaq üçün 
bəhanə axtaracaqsa, o deyəcək ki, 
mən “Ustad” jurnalını nə edirəm?  Ola 
bilməz ki, görülən işin heç bir nəticəsi 
olmasın. Əgər “Ustad” jurnalı çıxıbsa 
bu, bir faktdır, böyük bir zəhmətdir. Onu 
dəyərləndirmək lazımdır. Bəzən heç 
bir iş görməyən insanlar bütün görülən 
işlərə mız qoyurlar, dodaq büzürlər, hətta 
barmaq silkələyirlər. “Ustad” jurnalı 1 il 
fəaliyyətdədirsə və çox gənc, istedadlı, 
ədəbiyyatı sevən  insanlar  ciblərinin 
qəpiyindən tutmuş ürəklərinə qədər 
ora qoyubsa  və kifayət qədər yaxşı 
materialları olan dərgi ortaya çıxarıbsa 
və biz də,  həqiqətən, ədəbiyyatı  
seviriksə, bizə o qalır ki, heç olmasa o 
jurnalı alıb oxuyaq. Ala bilmiriksə, gedib 
redaksiyadan götürək, redaksiyadan 
götürə bilmiriksə, kitabxanadan götürüb 
oxuyaq. Yəni biz də öz rəğbətimizi, 
təşəkkürümüzü bu şəkildə bildirməliyik. 
“Ustad”ı oxumaq kifayətdir ki, burdan 
nədənsə bəhrələnəsən. Oxumayacağıqsa, 
biz itirəcəyik. 

SÜDABƏ AĞABALAYEVA
 
Hər hansı bir jurnalın 1 il ərzində  

ədəbi prosesə təsir etmək imkanı yoxdur. 
Bu mümkün deyil. Çünki proses uzun 
müddət tələb edir.

ŞAHBAZ ŞAMIOĞLU

Bir jurnal olaraq ədəbi prosesə təsir 
göstərmək, bütövlükdə ədəbi prosesi 
istiqamətləndirmək bu günün şərtləri 
daxilində çox çətin bir işdir, bəlkə də, 
mümkün olmayan məsələdir. “Ustad”ın 
öz üzərinə belə bir missiya götürdüyünü 
də söyləyə bilmərəm. Amma yaradıcı 
heyəti yaxşı tanıdığım üçün tam 
səmimiyyətlə deyə bilərəm ki, jurnal 
ədəbi prosesə özünün töhfələrini verə 
bilmək gücündədir.

MƏTİ OSMANOĞLU

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 
ədəbi prosesin ayrı-ayrı cərəyanlarını 
jurnallar yaratmışdılar. Məsələn, tənqidi 
realizmin təşəkkülündə mühüm rolu olan 
“Molla Nəsrəddin” jurnalı ədəbi məktəb 
səviyyəsinə gəlmişdi: yeni yazıçılar 
nəslinin yetişməsinə öz təsirini göstərirdi, 
mollanəsrəddinçilər ədəbiyyatda və 
sənətin digər sahələrində (məsələn, 
rəssamlıqda, teatrda) ayrıca estetik 
sistem yaratmışdılar. Eyni fikri az ömür 
sürsə də, mədəniyyətimizin tarixində 
böyük əks-sədası qalan “Füyuzat” jurnalı 
haqqında da deyə bilərik. Bu jurnal da 
ədəbiyyatımızda öz estetik sistemini 
yaratdı.  Romantizm ədəbi cərəyanının 
yaranması və böyük bir yazıçılar nəslinin 
yetişməsi bu jurnalın fəaliyyəti ilə bağlıdır.

İndi tam fərqli zamanda yaşayırıq, 
ədəbi proses jurnalların varlığına, 
fəaliyyətinə öz təsirini göstərir. “Ustad”ın 
ədəbi prosesə müsbət təsirini seçimlərini 
obyektiv aparmasında görürəm.

MÜBARİZ ƏHMƏDOV

Sözsüz ki, “Ustad” Azərbaycan 
yazarları arasında ədəbi prosesləri 
gücləndirəcək. Düşünürəm ki, burada 
yaradıcılıq sahəsində rəqabət artacaq. 
Bu isə qələm nümayəndələrinə mənəvi 
stimul verərək ədəbi prosesin daha da 
inkişaf etməsinə şərait yaradacaq.

İLQAR FƏHMİ

Məncə, jurnalın ədəbi prosesə hazırda 
təsiri var. Amma böyük təsiri var desəm, 
şişirtmə olar. Çünki dərgilərimiz çoxdur. 
Əgər mən deyən forma konsepsiya 
halında işlənib hazırlansa onda ədəbi 
prosesə də artıq təsiri  olacaq.

Jurnaldakı yazıların bədii 
keyfiyyəti haqqında nə deyə 
bilərsiniz?
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QULU AĞSƏS

Əla yazılar da var, ortabab da var, 
yaxşı da var, ortadan aşağı yazılar da 
var.  Jurnal üçün  orta qiymət “yaxşı”dır. 
Çünki orda çox dəyərli materiallar da 
var. Heç bir naşir istəməz ki, jurnalında 
hansısa yazısı alınmasın. Sadəcə, bəzən 
olur ki, mövzu aktual olsa da, yazı onu 
o qədər də işıqlandıra bilmir. Heç kim 
bundan sığortalanmayıb, o cümlədən 
də jurnal.  Jurnal çıxarmağın əziyyətini 
bildiyimə görə bu kollektiv ən xoş sözlərə 
layiqdir. Bütün kollektivi  alqışlayıram, 
hamınızı təbrik edirəm. Burdakı imzalar 
da mənə doğmadır, xüsusən, Nərgiz 
Cabbarlının imzası lap doğmadır. 
İstərdim jurnalın o qədər yubileyləri 
olsun ki, bizim danışmağa çoxlu sözümüz 
olsun. 

ŞAHBAZ ŞAMIOĞLU

Çalışmalar göz qabağındadır. Şübhəsiz 
ki, oxuculara seçilmişləri verirsiniz. 
Tərcümələrdə keyfiyyət məsələsi çox 
vacibdir. Əsər tərcümə olunduğu dildə 
məhz tərcüməçinin “dili” ilə “danışır”. 
Vay o gündən ki, tərcüməçi “pəltək” 
olsun… Yaxşı haldır ki, “Ustad” 
orijinaldan tərcümələrə və yaxşı 
tərcüməçilərə üstünlük verir. Bu da bədii 
keyfiyyət məsələsində öz sözünü deyir. 

MƏTİ OSMANOĞLU
 
Publisistika, adətən, bu günə, bədii 

ədəbiyyat isə bu günün başı üstündən 
gələcəyə ünvanlanır. Hər bir ədəbi 
mətbuat orqanının keyfiyyəti bədii 
prosesin səviyyəsi və keyfiyyəti ilə üzvi 
şəkildə bağlıdır. Burada əsas yanaşma 
bu olmalıdır ki, maraqlı bədii əsərlər 
diqqətdən kənarda qalmasın, istedadla 
yazılan əsərlərə sözün yaxşı mənasında 
fərq qoyulsun. “Ustad”ın axtarışlarında 
yaxşıya fərq qoyması müsbət keyfiyyət 
kimi qiymətləndirilməlidir. “Ustad”da 
həm orijinal, həm də tərcümə 
əsərlərində bədii keyfiyyət amilinə 
obyektiv tələbkarlıq var. Ümidvaram 
ki, Azərbaycan ədəbiyyatının gələcəyə 

ünvanlanan ən maraqlı əsərlərini 
“Ustad”dan oxuyacağıq. Çünki “Ustad” 
müxtəlif nəsilləri təmsil edən yüksək 
zövqlü, istedadlı və savadlı yaradıcı 
heyətin əməyinin məhsuludur və 
zamanın sınağından çıxmış bir həqiqət 
var: haqq əməyi itirmir...

MÜBARİZ ƏHMƏDOV

Jurnaldakı yazıların bədii keyfiyyəti 
sözsüz ki, müxtəlifdir. Təbii ki, hər 
yazar, ilk növbədə, özünü yazır, özünün 
mənəvi dünyasını ifadə edir. Burada 
hər cür yazıya rast gəlmək olur. Amma 
nəzərə alsaq ki, bütün yazarların 
missiyası humanizmi təbliğ etmək və 
insanlığa xidmətdir, o zaman onların 
hamısının qəlbindən süzülən bu yazılara 
düşünmədən yaxşı demək olar.

 Mən,  “Ustad”ın bütün yaradıcı 
heyətinə uğurlar arzulayır və bu jurnalın 
yaxın gələcəkdə oxucuların ən sevimli 
jurnalı olmasını arzulayıram!

İLQAR FƏHMİ

Əgər jurnal demokratikdirsə və 
hər şeyi çap edirsə, sən keyfiyyət 
məhdudiyyəti qoya bilməzsən və  bu 
halda bədii dəyərlərə riayət etmək 
də olmur. Onu sən, sadəcə, redaktə 
edə bilərsən. Çünki bu insanın rəyi 
budur, digərinin isə başqa. Sən deyə 
bilməzsən ki, mən bu rəydə olan yazını 
çap etmirəm. Amma müəyyən çərçivə 
olanda (ixtisaslaşma)  deyə bilərsən ki, 
filan filan çərçivədən kənar şeylər mənim 
jurnalımda yer ala bilməz. Çünki mənim 
strategiyama uyğun deyil. 

Jurnal hansı dərgi ilə müqayisə 
oluna bilər?

İNTİQAM QASIMZADƏ

Müqayisə etmək doğru deyil. Hər 
bir jurnalın öz siması olmalıdır. “Ustad” 
dərgisi məni bu baxımdan qane edir ki, 
o artıq öz simasını müəyyənləşdirib. Bu 
yolda sizə uğurlar arzu edirəm. Jurnalın 
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yaradıcı heyətini yaxşı tanıyıram. Onların 
gücünə, imkanlarına da bələdəm. Bütün 
əməkdaşlara can sağlığı və  gələcək 
işlərində uğurlar  arzu edirəm. 

QULU AĞSƏS

Bu jurnalı “Naşir” jurnalı ilə müqayisə 
edirəm. Material seçimində bu  jurnala 
oxşayır. Mənə elə gəlir ki, “Ustad”  
“Naşir”in yerini tutacaq. Təəssüf edirəm 
ki, o jurnal maliyyə probleminə görə 
bağlandı. 1 il olar ki, dərc olunmur. 

ŞAHBAZ ŞAMIOĞLU

Düzü, müqayisə məsələsində bir az 
çətinlik çəkirəm. Zənnimcə, dərginin 
hər yeni sayını onun özünün hər ötən 
sayı ilə müqayisə eləmək yaxşı olar 
ki, inkişaf məsələsini izləyə biləsən. 
Yaradıcı heyətin dərgini başqa dərgilərlə 
müqayisə müstəvisində hazırlamağa 
çalışması, məncə, bir az qorxuludur. Belə 
müqayisələr çox zaman sonda təqlidçiliyə 
aparır.

MƏTİ OSMANOĞLU

Bütün müqayisələr qüsurludur... 
Jurnalın konsepsiyasını Azərbaycanda 
ilk incəsənət toplusu olan “Qobustan”ın 
ən yaxşı vaxtları ilə müqayisə edə bilərik. 
Ancaq “hər aşiqin öz dövranı”... Hazırda 
ciddi sponsor vəsaitləri ilə nəşr edilən 
sənət topluları ilə müqayisədə “Ustad” 
özünün obyektivliyi və əhatəliliyi ilə 
fərqlənir.

SÜDABƏ AĞABALAYEVA

Ümumiyyətlə hər hansı bir jurnal və 
ya nəşrlərin bir-biri ilə müqayisəsinin 
tərəfdarı deyiləm. Çünki hərənin öz yolu 
var. Jurnala ciddi, zövqlü və peşəkar 
oxucu auditoriyası arzu edirəm. Jurnal nə 
qədər kollektiv əməyin məhsulu olsa da, 
nəticədə bir zövqə tabedir. Bu hər şeydən 
əvvəl jurnalın rəhbərliyinin zövqünün 
göstəricisidir. Şübhə etmirik ki, bu zövq 
hər şeydən əvvəl böyük mədəniyyətimizin 
yüksək səviyyədə tanınmasına, təbliğinə 

və yaşadılmasına xidmət edir. Uğurlar 
sizə. 

İLQAR FƏHMİ

Ümumiyyətlə, ədəbiyyatda müqayisəni 
sevmirəm. Amma mən istərdim ki, 
jurnalın öz yeri daha möhkəm olsun. 
Bizdə ədəbi prosesdə aktiv iştirak edən 
jurnallar var.  Bu qısa müddətdə “Ustad” 
jurnalı onların arasına daxil ola bildi. 
Adətən, buna çox vaxt sərf olunur. 
Sizin işə ciddi yanaşmağınız, hansısa 
məqsədlərə xidmət etməməyiniz jurnalın 
ilk saylarından özünü göstərdi. Oxucular 
da o səmimiyyəti hiss edir. Ona görə də 
ədəbi mühit sizin jurnalı xoş qarşıladı. 
Bu nailiyyəti də əldə saxlamaq lazımdır.  
Bəzi kommersantların sözü var ki, pulu 
qazanmaq asandır, saxlamaq çətindir. 
Mən hesab edirəm ki, ədəbiyyatda da 
istənilən yazar, qələm sahibi tanına bilər. 
Amma tanınma prosesində qazandığı 
hörməti uzun müddət saxlamaq çətin 
prosesdir. Mən arzu edirəm ki, bu 1 il 
ərzində sizin jurnal necə tanınıbsa, onu 
uzun müddət saxlayıb brendə çevirə 
bilsin. 

MÜBARİZ ƏHMƏDOV

Mən, “Ustad”ı daha çox “Ulduz” 
jurnalı ilə müqayisə edərdim. Çünki 
“Ulduz“ jurnalında da, istənilən nəsildən 
olan yazıçı və şairlərin maraqlı ədəbiyyat 
“incilərini“ görmək olur.

 

             Hazırladı: Səma Fuadqızı



ədəbiyyat tariximiz

13USTAD dərgisi \ Mart 201712 USTAD dərgisi \ Mart 2017 13USTAD dərgisi \ Mart 201712 USTAD dərgisi \ Mart 2017

Mehmed Said Ordubadî1

Nevruz Kimden Kalmıştır?!

1      Yazı tədqiqat işi olduğundan və jurnalımızın da oxucularımızı türk dili vasitəsilə bir-birinə yaxınlaşdırmaq kimi 
bir istəyə xidmət etdiyini nəzərə alaraq məqaləni olduğu kimi dərc edirik. Anlaşılacağına şübhəmiz yoxdur! (red.)

Ali Siyasi Maarif İdaresi Neşriyatı
Bakü – 1925

Metni Arap alfabesinden yeni yazıya geçiren ve yayına hazırlayan: Nazım Muradov
Lefke Avrupa Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı

Sunuş 

Ünlü Azerbaycan yazarı, şairi, 
gazetecisi, aydını Mehmet Said Ordubadî 
(24.03.1872, Ordubad – 01.05.1950, 
Bakü), şair Hacıağa (Feqir) Ordubadî’nin 
(1836-1885) ailesinde dünyaya gelmiş, 
zorluklarla geçen çocukluk ve gençlik 
yıllarının, hapishaneler ve sürgünlerde 
geçen siyasi mücadelelerinin, her şeye 
rağmen yine de başarılarla dolu uzun 
hayatının sonunda büyük bir edebî miras 
bırakmıştır. Ömrü boyunca üretken bir 
yazar olan M. S. Ordubadî, bu yönüyle 
Türk edebiyatının Ahmet Midhat Efendisi 
ile karşılaştırılabilir. 

Memmed Seid Ordubadî’nin “Nevruz 
Kimden Kalmıştır?!” makalesi hakkında. 
1925 yılında Bakü’de Ali Siyasi Maarif 
İdaresi Neşriyatı’nda Arap alfabesiyle 
yayımlanan 27 sayfalık bu geniş 
yazıyı Ordubadî’nin bilimsel araştırma 
çalışmalarından saymak mümkündür. 
Yazı ‘Memmed Said Ordubadî’ imzasıyla 
yayımlanmış, sonunda ise yazarının 
kullanmış olduğu 23 kaynağın listesi 
verilmiştir. 

Yazının ideolojik amaçla yazıldığı 
kapak sayfasındaki ünlü Bolşevik sloqanı 
olan “Bütün dünya işçileri, birleşiniz!”den 
anlaşılmaktadır. Her şeye rağmen 
doksan yıl önce kaleme alınmış bu 
yazıda Ordubadî’nin baskıcı Bolşevizm’e 
karşı milli bir duruş sergilediğini görmek 
mümkündür. Farklı okumalar, tekstoloji 
yorumlamalar (yüzeysel olmayan 
metin tahlilleri), bu önemli yazının satır 

aralarındaki mesajları ortaya çıkarma 
olanağı sunmaktadır. Bu yazı M. S. 
Ordubadî’nin derin bilgi birikimini, geniş 
mütalîasını, ele aldığı konular üzerindeki 
güçlü hakimiyetini okuyucusuna 
hissettirmesi bakımından da önemli bir 
çalışmadır. Millî-manevî değerlere büyük 
önem veren Ordubadî, Nevruz bayramı 
gibi hassas, her türlü siyasi istismara açık 
olan bir konuyu ele almakla onu farklı 
bakış açılarından değerlendirmeği ve 
Nevruz bayramı üzerindeki sert devlet 
baskısını azaltmayı başarmıştır. 

Aslında Ordubadî Nevruz bayramının 
Azerbaycan’da 1920’lerdeki kutlanma 
şeklini biraz da İran etkisiyle oluşan bir 
bayram gibi gördüğünü dile getirerek 
“İran Nevruzu”nun proleter nitelikli 
değil, burjuvaziye, onun ihtişamına 
hizmet eden bir kutlama olarak 
göstermek istemiştir. Yazar, mitolojik, 
tarihi, kültürel karşılaştırmalar yaparak 

Nazim MURADOV
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Nevruz bayramının Farslar, Türkler ve 
Araplar arasındakı kutlanımlarından 
en proleter olanının Türklere ait 
olduğunu ifade etmiştir. Ordubadî yine 
de ihtiyatlı olmaya çalışmış, Mustafa 
Kemal Paşa (Atatürk) önderliğindeki 
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’ni pek Sovyet 
yanlısı bulmadığı için Nevruz’un sırf Türk 
bayramı olduğunu öne çıkarmaktan 
çekinmiş, halk arasında kutlanan 
Nevruz’un dinî özellikli bir bayram 
olduğunu da Farsların Arap istilâsından 
sonra Nevruz’u şeklen değiştirdiklerine 
bağlamıştır. Böylece Fars (mitik) ve Arap 
(İslamî) nitelikli Nevruz’u reddederek 
Türkler arasında kutlanan Nevruz’u 
(Ergene Kon’u) daha tarihi bulduğu 
için benimsediğini belirtmiştir. Fakat 
Türkler arasında kutlanan Nevruz’un, 
asıl mahiyetini kaybettiğinden dolayı 
(Ordubadî bunun nedenlerini de 
göstermiştir) eski şekliyle kutlanmadığını 
öne sürerek onu, şoven bir Fars bayramı 
ya da İslamî kalıplar içinde kutlamaktansa 
hiç kutlamamayı tercih ve teklif etmiştir. 

Ordubadî bu önemli yazısında 
geleneksel takvim konusuna da değinmiş, 
takvim sistemlerinin avcılık, tarım, 
hayvancılık, iklimsel, beslenme, giyinme, 
lokal (bölgesel, yöresel) farklılıklara, 
torensel alışkanlıklara bağlı olarak 
değiştiğini de yine satır aralarında ifade 
etmiştir. 

Yazının “Nevruz Kimden Kalmıştır?!” 
gibi çarpıcı soru cümlesi başlığı taşıması 
da düşündürücüdür. Ordubadî’nin bu 
yazıda Nevruz’u tarihsel olarak daha 
çok Türklere ait ettiği görülmekte, bunu 
kanıtlamak için sunmuş olduğu ay adları 
dikkat çekmektedir. Ordubadî’nin bu 
yazısının 15. sayfasında da karşılaştığımız 
ve incelediğimiz çok sayıdaki Türk 
ay adları terminolojisinde pek 
rastlamadığımız Türkçe ay adlandırmaları 
sırasıyla şöyledir: barıt, abrul, bayuz, 
başal, tamuz, berkit, oylal (uylal), iypac 
/ ibac, timbar, tebkir, uğat (ugat / oğat), 
uşum. Ordubadînin kullanmış olduğu 
kaynaklara bizzat ulaşamadığımız için 
onun, bu ay adlarını hangi kaynaktan 
aldığını ne yazık ki öğrenemedik fakat 

bu adlar, Türkçede zengin bir takvim 
(aynı zamanda ay adları) terminolojisinin 
varlığını bize, bir daha hatırlatmış oldu. 

Orijinal metninin 27 sayfa olduğu 
bu metni yeni yazıya aktarırken 
transkirpsiyon alfabesi kullanmadık; 
yazıda varlığını az ölçüde hissettiren 
Azerbaycan Türkçesi özelliklerine pek 
müdahele etmedik, çoğu leksik ve 
sentaktik olan bu mahalli özellikleri köşeli 
parantez içinde açıklamaya çalıştık. 
Orijinal metindeki sayfa numaralarını da 
köşeli parantezde gösterdik. 

Ordubadî’nin, eserin başında ve 
sonunda ileri sürdüğü ideolojik içerikli 
fikirlerin, bu geniş ve güzel yazıda 
bir yama gibi göründüğü dikkatli 
okuyucunun gözünden kaçmayacaktır. 
Yazının kaleme alındığı dönemin ağır 
siyasi-ideolojik koşulları göz önünde 
bulundurulursa, acımasız bir rakiple ringe 
çıkmış deneyimli boksör gibi görünen 
Mehmet Said Ordubadî’nin bu bilinçli 
“gel-gitleri”nin nedenleri de anlaşılmış 
olacaktır. 

Saygılarımla, Nazım Muradov

İ Ç İ N D E K İ L E R

Nevruz bayramı kimden kalmıştır?

Nevruz ve İranlılar

Türkler ve Nevruz bayramı

Nevruz bayramı dini bir bayram mıdır?!

Eserde olan tarihi cümlelerin mehazleri

Nevruz Bayramı Kimden 
Kalmıştır?!

[3] Nevruz bayramı hakkında birçok 
yazılar vardır. Onun hakkında yalnız 
Şura hükûmeti vaktinde değil, geçmiş 
hükûmetlerin vaktinde dahi müteaddid 
[çeşitli; türlü türlü] makaleler yazılmıştır.

Terakki, İrşad, İttifak, Hayat, Taze 
Hayat son vakitler Açık Söz gazetesi 
sütunlarında da Nevruz bayramı hakkında 
birçok yazılar görülmüştür. Fakat bu gibi 
yazılar Nevruz bayramının mevhûm ve 
efsanevî bir bayram olduğunu göstermek 
için değil, bir edebî eğlence olarak 
yazılmıştır. İndi ise meselenin mevzuu 
büsbütün değişmiş olub halk dinî, 
efsanevî, ananevî bayramlara hatime 
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çekmek istediği hatta ondan tamamiyle 
iğrenip bîzar olduğu için gerek yazılarımız 
da bir eğlence şeklinde değil, ciddî bir 
surette olsun. Bugün biz her işte sözü, 
danışığı bırakıp işi göstermek istersek, 
gerek matbuatımızdaki yazılar hakkında 
da bir netice çıkarak. Hiç olmazsa 
sözümüzü halkımıza hususen yeni hayat 
kurmak arefesinde olan işçilere anlatak, 
en doğrusu Nevruz bayramının iç yüzünü 
ortalığa koymuş olak.

Ona göre de biz Nevruz bayramı 
hakkında doğru ve kat’i bir fikre gelmek 
için yalnız esatir devrinden sonra 
yazılmış tarihlerle kifayet etmeyip eski 
Farsların, Midiyalıların, eski Moğol ve 
Türklerin efsanevî tarihleriyle birlikte 
şairlerin yazdıkları kaside ve neşideleri de 
aralığa döküp Nevruz bayramı hakkında 
malûmat toplayak. Geçmişte [4] bu 
barelerde müzakere açanlar, Nevruz 
bayramını kâh Türk bayramı, kâh eski 
Farsların bayramı diye sathî bir surette 
mütalâada bulunmuşlardır.

Fakat biz bununla iktifa edemmeriz. 
Zira geçirdiğimiz günler taklid devri 
olmayıp teceddüd ve yaradıcılık devridir.

Biz Nevruz bayramını yalnız Türk ve 
Farsların millî anenelerinden değil, Arap 
istilâsından sonra İran’da vücuda gelmiş 
dincilik hissiyatı içerisinde de aramalı ve 
tahlile başlamalıyız.

Nevruz bayramı üzerindeki 
mütalâamızı üç hisseye ayırmalıyız. 
Onun birincisi Nevruz bayramının 
Türk bayramı olduğu; ikincisi Nevruz 
bayramının bir Fars bayramı olup 
olmaması, üçüncüsü Nevruz bayramının 
dinî bir bayram olup olmadığıdır.1

İndi [şimdi] birinci hisse musahabemiz 
Nevruz bayramının bir Fars bayramı olup 
olmadığı hakkındadır.

1  M. S. Ordubadî yazacağı makalenin planını bu şekilde 
yapmışsa da ilk olarak ikinci şık üzerinde durmuştur.  
[N. Muradov]

Nevruz ve İranlılar (Farslar)

İran’da Yunan istilâsı başlanmamıştan 
akdemki bütün tarihî ve siyasî hadiselerin 
yekûnu, Yunan istilâsı zamanında vücuda 
gelen tesir neticesinde mahvolup gitti.

Medeniyetsiz İran’da değil, medenî 
Yunanlarda dahi tarihin meçhul ve 
anlaşılmaz bir devri vardır. Ona efsane 
ve “esatir” devri deyilmiştir. Nice ki 
Yunan’da, öyle de İran’da o karanlık 
devrin tarihi efsaneler, hikâyeler, 
şiirlerden ibarettir.

Yunanistan ve Arap istilâsının 
son merkezi olan İran, kendisinde 
olan mevhumât ve bidatlerden başka 
hâkimiyeti altına geçtiği kahhar  
milletlerin de mevhumâtını kabul 
etmemiş değildir. İranlıların içerisinde 
bu güne kadar devam eden bayramların 
en büyüğü Nevruz bayramıdır. Bugün 
İranlıların Nevruzu ve ateş yaktıkları 
Ceşn-i Sedesi ancak onların efsanevî 
tarihlerine aittir.

[5] Henüz tabiat ile mubarezeden 
[mücadele etmekten] aciz olanlar, 
dünyanın sıcak yerlerindeki Babil ve 
İstahr medeniyetini kuranlar idi.

Bu vakit İranlılar Avrupa kavimlerine 
nisbeten Pederşâhî, Mâderşâhî devirlerini 
çok süratle atılır ve derebeğlik usul-i 
idaresini kurmağa başlıyordu. İran’da 
derebeğlik saltanatını kuran ve İranlıları 
bu usulün etrafında toplayan Keyûmers 
Nevruz bayramının da esasını koymuştur. 

Bu, İranlıların birçoğunun akidesidir. 
Keyûmers, Pederşâhî devrini dağlarda 
geçiriyor. Medeniyetsiz, bilgisiz olduğu 
için kendisi ve arkadaşları hayvan eti 
yiyor ve hayvan derisi giyordular.

Eski Fars efsanesince, Keyûmers 
dağdan gelip derebeğlik hükümdarlığı 
kuran [kurduğu] gün, Mart ayının dokuzu 
olup Güneş’in Hamel burcuna dâhil 
olup gece gündüzün beraber olduğuna 
müsadif idi. Bugün Farslar hükûmet 
teşkil eyledikleri için onu kendilerine 
mukaddes ve tarihî bir gün hesap 
eylediler. Bu bayram git gide bir saltanat 
bayramı şeklini aldı. Hâlihazırda İran 
hükümdarının Nevruz günündeki selamlık 
resmini götürmüş olursak diyebiliriz ki 
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aşağı tabakanın bu bayramla hiç alâkası 
yoktur. Bu bayram ancak saltanat 
bayramı olup Farsların bir derebey 
usul-i idaresi tesiriyle mahkûmiyete 
ve bendeliğe, baş eğmeğe yetiştikleri 
gündür. Bu bayramda derrakeli ve 
azadlığını seven her bir İranlı neinki 
şadlanmak  hatta o günü menfur ve 
korkulu bir gün hesap eylemelidir. Zira o 
esirlik ve mahkûmiyet günüdür.

Keyûmers vefat ettikten sonra onun 
oğlu ve veliahdi olan Hûşeng hükümdar 
oluyor.

İran’da Nevruz bayramından ilave 
olarak Sede bayramı binasının da bu 
hükümdar tarafından koyulduğu, İran 
tarihlerinde gösterilmektedir.

Hüşeng bir gün öz arkadaşlarıyla 
bir dağ sırtında şikâra meşgul iken  bir 
ejdahaya rast geliyor.

[6] Hûşeng’in ejdahaya attığı taş diğer 
bir taşa tesadüf ediyor, taştan ateş 
parlıyor.

Henüz muayyen 
bir dine sitayiş 
etmediği için göze 
görünmeyen bir 
kuvvetin varlığına 
itikat eden 
hükümdar, ateşi 
göze görünmez 
Halik’in bir 
alâmet-i 
harikulâdesi  
hesap etti. O 
günden itibaren 
Ateşperestlik 
binasını 
koymakla  ateşi, 
kendi halkının 
kıblesi tayin eyledi.

Heman gece 
hükümdarın emriyle 
bütün dağlarda ve 
yüksek yerlerde 
ateş yakılır. 
Ceşn-i 

Sede’nin binasını koyan bugünkü 
Ateşperestlik devri başlıyor. Hûşeng’in 
fermanını bütün İran halkı kabul ediyor. 
Zira Hûşeng, İran halkını birinci defa 
ağaç devrinden demir devrine geçirmiş 
bir hükümdar olduğundan, onun 
tekeyyüf ettiği Ateşperestlik mezhebini 
bil-memnuniye kabul ediyor.

Bugün İran’da ve İranlılara takliden 
başka ülkelerde ahir çarşambalarda ateş 
yakmak usulü, Hûşeng’in ateşperestliği 
hatırasına mahsus bir bidat hesap 
olunmaktadır.

Hûşeng’den sonra İran tahtına cülûs 
eden Cemşîd, Nevruz bayramına kuvvetli 
bir temel dahi ilave etti. İran efsanesinde 
deyildiğine göre Cemşîd, kendisinden 
evvel hükümdar olmuş Keyûmers’e 
ihtiram ile Mart ayının dokuzunu da 
Güneş’in Hamel burcuna dâhil olduğu 
gün tahta cülûs eyledi. Cemşîd’in bu 

hareketi İranlılar tarafından hiç 
vechile reddedilemezdi. Zira 

Cemşîd bir hükümdar 
olduğu gibi kendisini 

Fars milletine 
bir peygamber 
tanıtmıştı.

Hatta Arap 
tarihleri de 
Cemşîd’i 
Miyuşelh حلشويم 
Peygamber 
diye maskara 
eylemiştir. Odur ki 
Cemşîd’in Nevruz 
bayramında tahta 
oturması, İranlılar 
arasında Nevruz’un 
bir saltanat 
bayramı olarak 
kalmasına imkân 
verdi.

Cemşîd’in bu 
kanunu, yalnız raiyet 

içerisinde değil, 
kendisinden sonra 

cülûs eden bütün 
İran 
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hükümdarları meyanında da kök salıp 
kaldı.

[7] Cemşîd’den sonra İran tahtına 
cülûs eden Dahhâk, Pîşdâdîler devrinde 
olan bütün efsaneleri silip attığı gibi 
Nevruz’u, Ceşn-i Sede’yi ve bunlardan 
neş’et eden Âteşperestliği, Güneş’e 
olan secdeleri de mahveyledi. Birçok 
zaman İran’da bu gibi mevhumâttan eser 
görülmedi. Hatta taassup tesiri olarak 
buna irtikâp edenleri de cezalandırdı. 
Nihayet Dahhâk hükûmetinin inkırazıyla 
hükûmete geçmiş Ferîdûn, Farsların 
ahval-i ruhiyesini okşamak için eski 
anene ve eski efsaneleri kaytarmaya  
başladı.

Ferîdûn öz cülûs gününde İranlılar[a] 
bir manifest[o] ve davetnâme ilan etti: 
“Ben İran halkına Güneş ve ateşi 
i’tâ ettim!” dedi.

İran esatirinin Hûşeng ve Ferîdûn’u, 
doğrudan da Yunan esatirinin ateşi 
gökten oğurlayıp arza getirmiş 
Promete’sini güzel bir surette temsil 
ediyor.

Ferîdûn, babalarına takliden yine öz 
cülûs gününü Mart’ın dokuzuna ilân ettiği 
için Nevruz bayramı İran’da nesilden 
nesle geçip kaldı.

Bununla biz aşikâr görüyoruz ki 
İran’da derebeylik usul-i idaresi ve 
usul-i idarenin başında duran silsileler 
uzandıkça, onların koyduğu Nevruz gibi 
efsanevî bayramlar da uzanıyor. İran’da 
bu gibi âdetlerin terk olunması için hiçbir 
söz söylemek olmaz. Zira onu doğmuş 
hükûmet ve usul-i idare hâlâ yine de 
iktidardadır ve diridir.

Lakin bu sözü derebeylik usul-i idaresi 
olmayan yerlerde demek ve kabul 
ettirmek de mümkündür.

Nevruz bayramına yalnız efsane 
devirlerinin değil, İslamiyet’in 
zuhurundan sonra dahi cürbecür renkler 
veren olmuştur.

Hatta Mecusiler, Putperestlerin de 
tarihinde Nevruz bayramının hakkında 
birçok gülünç haberler vardır.

[8] Bu haberler aynile İran 
efsanelerinin verdikleri malûmat ile bir 
biçimdedirler. Onlarca Allah, dünyayı 
Nevruz bayramında yaratmıştır. Âdem 

Peygamber dahi bu günde halk edilmiştir. 
Ona göre de bugün – Nevruz bayramı 
yani- yeni gün ad koyulmuştur.

Keşfü’l-hakayik nam tarihin yazdığına 
göre Cemşîd, dünyayı dolaştıktan sonra 
Azerbaycan’a gelmiş, orada Mart ayının 
dokuzunda tahta cülûs eylemiştir.

Cemşîd’in tahtı yüksek bir yerde 
kurulup yüzü Güneş’e koyulduğundan, 
maşrıkten dönen gün ondan parlak ışık 
hâsıl ettirdiği için halk ondan şadlandı ve 
bayram eyledi. Bu hâli gören hükümdar 
her yıl heman günü bayram eylemeği 
emr eyledi. Diğer bir efsane de vardır ki 
orası daha da Nevruz’un mevhumâttan 
doğduğunu ispat eyliyor.

Takvimü’l-büldân sahibi yazıyor ki 
“Mart ayının dokuzunda Menûçehre ile 
Efrasiyab sulh eyledi. Sulh şeraitinden 
birisi bu idi ki Efrasyab’ın memleketinden 
bir ok menzili Menûçehr’in memleketine 
ilhak olunacak idi. İran âlimlerinden birisi 
bir ok gayırdı. Onun içi boş idi. Onun 
içerisine bir madde doldurdular. Onu 
atanda günün tesiriyle Teberistan’dan 
gedip Merv memleketine düştü.

Bu bayrama Farslar Tîregân (veya 
Tirgân) ناكريت bayramı diyorlar ki Tîr-
kemân نامكريت kelimesinden ibaret 
olmalıdır.

İran efsanesi Nevruz bayramını yene 
de bir ay rengiyle aralığa çıkarıyor. 
Onlar diyor ki, Ferîdûn Dahhâk’i Nevruz 
bayramında esir etti, onu Babil’de 
bağlattırıp Demâvend dağına gönderdi.

Ayrı bir efsane de diyor ki Ferîdûn, 
Dahhâk’ın aşpazını tutup dedi ki, sen 
birçok insanları parçalayıp başlarının 
mağzını Dahhâk’ın yılanlarına yedirdiğin 
için seni büyük bir azap ile öldüreceğim.

[9] Aşpaz ona söyledi ki, “Ben 
öldürmeli adamlardan birçoklarını 
azad eylemişem. İndi onların hamısı 
Demâvend dağındadırlar.” Ferîdûn bunu 
eşittikten sonra atlanıp Demâvend’e gitti. 
Dağın sırtında ateş yaktı. Dağdakiler 
ateşin ışığına gelip aşpazı müdafaa 
eylediler ve Ferîdûn’un tahtına cülûs 
eylemesi için de şadlandılar. Ona göre de 
heman gün bayram hesap olundu.

Burada saydığımız efsanevî 
haberlerden başka yüzlerce haberler 
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vardır ki her birisi Nevruz bayramını, 
Sede bayramını bir cüre tabir ediyor. 
Ancak hamısında da onun halk bayramı 
değil, bir hükümdar bayramı olduğunu 
gösteriyor.

Bunları yazmaktan sonra bir neçe 
cümle de izafe etmeliyiz.

İran’da olan Yunan istilâları, 
Dahhâk devrinde olan gibi İran anane 
ve mevhumâtında tesir bağışlasaydı 
demek olurdu ki bugünkü mevhumâtın 
miktarı azalmış olacak idi. Fakat İran’da 
Dahhâk’a nisbeten kuvvetli bir istilâ 
devri teşkil eden Yunanların kendisi 
henüz esatir ve efsane devrinin son 
yıllarında olduklarından, İran’da yalnız 
siyasî ve az çok lisan hâkimiyetine 
malik olabildiler. İran[lı]lar Yunan tesiri 
altında mevhumâtını unutmak değil, 
Yunan efsanevî tesirinden hatta Yunan 
ahlaklarında[n] hisseler götürdüler.

İran’daki Arap ve İslamiyet istilâlarına 
geldikte mesele aksî bir renge girip 
medeniyetçe Araplardan ilerde olan 
İranlılar, Arapların satvet-i askeriyesine 
tâbi olduysa da ayni vakitte öz mevhumât 
ve âdetlerini de az çok Araplara kabul 
ettirebildiler.

Ömer’in İran işgali zamanında 
“Arapların ahlâkı bozuldu” diye 
şekvâlarda bulunması da yukarda 
gösterdiğimize bir ispattır.

İran tarihleri nedense Nevruz 
bayramının bir Fars bayramı olduğuna 
[10] meraklanıp onu bütün Türk 
âdet ve efsanelerinin aleyhine olarak 
benimsemek istemişlerdir. Biz ise 
onu İranlılardan almak için değil, 
hakikati aydınlaştırmak için güzeşte 
gidebilmeyeceğiz. 

Nâme-i Husrevân ناورسخ همان nam 
tarihin müellifi (gerek Fethali Şah’ın 
neslindendir) yazıyor ki, “Ceşn-i Sede, 
Keyûmers’ten kalmıştır”.

Ceşn-i Sede hakkında bu az malûmatı 
verdikten sonra Nevruz bayramına nakl-i 
kelâm ederek onu Cemşîd’e nisbet 
veriyor.

Müellif yazıyor ki, “Cemşîd saltanata 
yetiştikten sonra İstahr şehrini tamir 
ediyor, onun ziynetini artırıyor. Orada 
kendisi için bir payitaht bina ediyor, adını 

Taht-ı Cemşîd koyuyor.
Mart’ın dokuzunda baharın evvelinci 

günü Cemşîd, tahta cülûs ediyor. Kendi 
raiyetlerini, ayânını başına toplayıp 
onlara ihsan ediyor, ıyş ve işret eyliyor. O 
günün adını Nevruz koyuyor.

Bundan ilave İran tarihinde, İran 
şairlerinin kasidelerinde İranlıların dört 
mühüm bayramı olduğunu kaydediyorlar.

Onlardan birisi Nevruz, ikincisi 
Mihregân ناكرهم, üçüncüsü Behmence 
 bu bayram beşinci asrın evvellerine) هجنمهب
kadar ma’mûlü’n-bih imiş), dördüncü 
bayram ise Sede bayramıdır ki, ahir 
çarşamba binası buradan koyulmuştur.

Nevruz bayramı Araplarda dahi vardır. 
Araplar bu bayrama ıyd-ı Sedak ديع قدس 
adı vermişlerdir. Bizce Araplar İran’ı istilâ 
ettikleri vakit bu bayramı onlardan kabul 
eylemişlerdir. Menûçehr[î] bu bayram 
hakkında on beyitten ibaret güzel bir 
kaside inşa eylemiştir.

İran şairleri ve edipleri o cümleden 
Hevace Ebulfezl Beyhakî bu bayramı 
methetmekle büyük bir eser bırakmıştır.

Beşinci karnin şairleri Unsurî, Ferruhî, 
Menûçehr[î]’nin eserlerinden malûm 
olduğu üzere Nevruz bayramında hatta 
âteş bayramında bütün [11] hükûmet 
idareleri tatil edermiş. Bazılarının 
yazdıklarına göre Moğol istilâları vaktinde 
Ceşn-i (Sede) tamamiyle silinip gitmiş 
imiş. Fakat burasını bazı İran tarihleri 
inkâr edip diyor ki Ceşn-i Sede, Moğol 
istilâsından evvel de murur-ı zamanla 
sürtülüp aralıktan çıkmış imiş.

Bazıları da yazıyor ki, Selçukîler 
devrinde İran’da Nevruz ve Mihregân 
bayramlarından başka bir bayram 
kalmamıştı.

Bu devrde ne Ceşn-i Sede, ne de 
Ceşn-i Behmence’ni ifa eylemişlerdir. 

[Bu], Selçukîler[in] Türk oldukları için 
Fars efsanelerini kabul eylemediklerine 
tarihî bir delildir.

Selçukîlerin devrindeki şairlerin 
eserlerini alt üst etmiş olsak [da], bu 
bayramlar hakkında tesirli bir medh 
tapa bilmeriz. Lakin Emîr Mu’izzî یزعم 
 ’Abdulvasi ,بيدا رباص Edib Sabir ,ريما
Cebelî ىلبج حساولادبعا ve Seyyid Hasan 
Gaznevî’nin eserlerinde Nevruz ve 
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Mihregân bayramları hakkında tesirli 
kaside ve hikâyeler görmek mümkündür.

Hâlihazırda İran efsanelerinin büyük 
bir yer tutan “Senin kırmızılığın benden 
ve benim saralmağım sendendir” 
deyip ateş üzerinden atılmak bidatleri 
Kafkazya’da dahi vardır.

Buraya kadar yazdıkta görüyoruz 
[ki], İran tarihinden alınma efsaneler o 
kadar uydurma, o kadar yaraşıksızdır 
ki her bir kimse onun mahiyetini 
anlayabilir. Umumiyetle Fars efsaneleri 
eski Türklerin efsaneleri kadar 
mahirâne bir düzülüşe malik değildir; 
bir yerde yazdığının diğer yerde zıddına 
çıkıyor. Cemşîd’i gâh İstahr’da, gâh 
Azerbaycan’da tahta cülûs ettiriyor. 
Muhtasar, bir Nevruz’a yüzlerce renk 
verip meselenin hakikatten uzak 
olduğunu aşikâr ediyor.

[12] Efsanede diyor ki, Sede bayramı 
(yani Sad دص bayramı) – ‘sad’, Farsça 
‘yüz’ demektir- Hazret-i Âdem’in doksan 
dokuz oğlu var idi. Birisi de olanda Âdem 
söyledi ki, “sad yani oğlanlarım yüz 
oldu”. Ona göre de heman güne Nevruz 
söyledi. İran efsaneleri burada bir ok[l]a 
iki nişane devirir; bir, Nevruz bayramını 
ispat etmek istiyor, ikinci de Âdem’in 
Fars olduğunu ispata çalışıyor...

Bu gibi efsanevî mefkûreler indi 
de İran halkı arasında şiddetleniyor 
zira usul-i idare ancak bu gibi karışık 
mefkûrelere, ihtilâf ve münakaşaya 
meydan vermekle özünü devam 
ettirebilir. Bugün İran edebiyatında 
birinci mevkii işgal eden Sa’id Nefîsî, 
Nevruz ve Ceşn-i Sede baresinde 
meseleler kaldırıp yene de Cemşîd 
devrinin derebeylik mahnılarını tazeliyor. 
Hatta onun sesi parlaman taklarına bile 
aksedip özüne taraftar kazanıyor. Bu ise 
hazırda Farslaştırma kanunlarının birinci 
zeminesidir ki, Fars burjuazyası ondan bir 
ticaret bekliyor.

Fakat biz bütün milletlerin efsanelerini 
gözden geçirende, az çok onlardan 
malûmat alanda görüyoruz ki:

Nevruz bayramı Fars bayramı değildir;
Bu bayram, İran’a Türklerden sirayet 

etmiştir;
Bütün tarihini istilâlardan doğan 

taklitler içerisinde geçirmiş Fars halkının 
Nevruz’da dahi taklit ettiğine hiç de 
şüphe kalmıyor.

Biz bu cesareti eyledikte yalnız Türk 
efsanelerine istinad etmiyoruz. Evvelce 
İran efsanelerinin tezat içerisinde olduğu, 
ikincisi de İran tarihinden aldığımız 
te’sirât, bizde bu cesareti doğmuş oluyor.

Zekâü’l-mülk’ün ككلملاعاكذ oğlu 
Muhammedali Han İran Tarihi nam 
eserinde Nevruz’un Cemşîd’den 
kalmasına dair en kifayetsiz ve kısa bir 
haber veriyor.

[13] Müellif meselenin üstünden 
[üzerinden] öyle bir itinasız surette 
geçiyor ki, özünün bile meseleye 
inanmadığını aşikâre çıkarıyor. 
Name-i Husrevân gibi bir tarih, yine 
de meseleni yarımçık geçip Nevruz 
hakkında kat’i bir söz söyleyebilmiyor.

Cemşîd’in olduğunu bile inkâr edecek 
kadar bir itinasızlığa meydan veriliyor.

Farsların Nevruz’u benimsemek için 
kendilerince yene de büyük istinadgâhları 
vardır.

Onlar diyor ki bu bayram Zerdüşt’ten 
kalmıştır. Bu fikir doğrudan da hakikate 
yakın olduğu için bütün İran halkının 
fikrine yerleşiptir.

Fakat burası da Nevruz hakkında 
olan hayallerin mağlubiyetini meydana 
çıkarıyor. Zira Zerdüşt’ün Türk olduğu 
için elimizde olan tarihî senedler, Fars 
olduğuna dair topladığımız efsanelerden 
kat kat güçlüdür. Zerdüşt’ün Fars olduğu 
çok şüphelidir.

Bunu yalnız biz söylemiyoruz. Yine 
de İran’ın meşhur tarih yazanı Zekâü’l-
mülk’ün oğlu diyor ki: “Biz Keyûmers, 
Hûşeng, Cemşîd, Ferîdûn hakkında 
yazılan efsanelerin hiçbirsini kabul 
etmiyoruz”.

Bu mecmuadaki tarihî sübutları 
göstermekten Nevruz bayramını 
benimsemekle iftihar etmek istemiyoruz.

Biz ister Fars, isterse de Türk işçilerine 
bu mevhum bayramın ne kadar bir ihtilaf 
içinde olduğunu göstermek istiyor, onu 
ispat eylemek istiyoruz ki, bu bayram 
hakkında yazanların özleri de kendi 
efsanelerine güle-güle geçmişlerdir.

Zekâü’l-mülk’ün oğlu yazıyor ki: 
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“İran’da Yunan istilâsına kadar yazılan 
tarihî efsanelerin hiçbirisi itibarlı 
değildir. Çünkü اخه ىشنم Hahamenişî 
hükümdarları devrinde Yunan 
müverrihleri kentlere, şehirlere düşüp 
her kesten ne işitip yazmışlardır. Nihayet 
Yunan [14] ve Arap istilâları vaktinde 
öz tarihini [y]itiren Fars kavmi, mecbur 
oldular ki yeniden Yunanlardan kendi 
tarihlerine aid malûmat toplasınlar. 
Hazırda İranlıların elindeki tarih, heman 
Yunanlılar tarafından yazılmış efsanelerin 
tercümeleridir”. 

Bugün biz bu cümleleri nazara aldıkta 
Pişdâdîyân ile Keyân[î] sülalesinden 
gelmiş 21 hükümdarın zamanlarına ait 
efsaneleri reddetmeğe haklıyız. Nevruz 
bayramının ispatına dair yalnız [ise] 
dediğimizden başka hiç[bir] delil ve haber 
tapa bilmedik.

Nevruz mevhumatının perdesini 
götürmek için biraz da Türk hayat-ı 
içtimaiyesinden danışmalıyız.

Türkler ve Nevruz Bayramı

Nevruz bayramı eski Türklerin 
millî bayramlarıdır. Fakat Türk milleti 
öz hayat ve edebiyatında bir neçe 
tanzimât devirleri geçirdiği için hayatın 
talep ettiğinden artık, kaba bir surette 
büyümüş bayramları, tarihî günleri de 
bir bir unutmuş oldu. Türkler Çin ile 
İran’ın arasında oldukları için Uzak 
Şark’ta yaşayan kavimlerin âdât ve 
anenesini İran’a ve İran’ın da âdetlerini 
Çin halkı içerisine sokmakta idi. Diğer 
taraftan, daima hayatını muharebeler ile 
geçiren Türkler, ellerinde olan bayramları 
sahlamağa ve onu daimî surette icra 
etmeğe mecal bulamıyordular. Ona göre 
de Türkler hem kendi anenesini hem 
de komşu milletlerden aldığı bidatleri git 
gide unutuyordu.

Türk takvimini araştıranda  onun 
içerisinde Nevruz bayramına ait bazı 
cümlelere tesadüf olunur.

Türklerin tarihi, Türklerin takvimi 
Nevruz’u öyle benimsemiştir ki, onu 
inkâr etmek, Güneş’in ışığını danmak 
gibidir. Eski Türklerin yılbaşı, Martın 
altısından, diğer bir haberle dokuzundan 

başlıyordu.
[15] Türk aylarının adı da Nevruz 

bayramının meselesini hallediyor.
Türklerin ayları aşağıdaki karar [gibi] 

idi:
Barıt تيراب, abrul لوربآ, bayuz زوياب, 

başal لاشاب, tamuz زومات, berkit تيكرب, 
oylal (uylal) لاليوا, iypac / ibac جابيا, 
timbar رابميت, tebkir ريكبت, uğat (ugat / 
oğat) تاغوا, uşum موشوا’dur.

Eski Türk lisanında barıt yani baracak 
 .demektir قجاراو bizce varacak ,قجاراب
Elsine-i Turaniye’de ba ve mim ile vav 
arasındaki mailiyet cihetince Barıt ayına 
Moğollar marıt söylüyor. Sonra bu kelime 
işlendikçe r ر harfinin harekesiyle ya اي 
 atılmış, mart kalmıştır. Bazılarının [ي]
fikrince mart ayını Rumlar vaaz etmişler. 
Fakat Amasya Tarihi, mart ayının Türkler 
tarafından icad edildiğini ispat eyliyor 
ve diyor ki Rumlar bu ayı[n adını] 
Türklerden almışlar.

Mart ayında gece gündüz birleştiği 
için eski Türkler onu yılbaşı hesap edip 
o günü işret ederdiler. Eski Türkler 
Nevruz bayramına Uşlan نالشوا bayramı 
diyerdiler. Uşlan bayramı eski Türklerce 
Aram مارآ ayında olarmış. Aram yani 
hasret çekilen ay. Uşlan ise uşan ناشوا ve 
uşucu ىجوشوا [oşucu olarak da okunabilir-
NM] demektir. Uşlan’ın lam’ı sonradan 
ilhak olunmuştur.

Türklerde birçok sözler vardır ki Fars 
ve Arap lisanlarının kesret-i istimalden 
kısaldığına tâbi olmayıp işlendikçe daha 
da uzanmıştır. Mesela, uşan’ı bir lam 
ilavesiyle uşlan [ya da oşlan NM] ettikleri 
gibi, arsan’a ناسرآ bir lam ilhak etmekle 
de arslan نالسرآ ve kaban ناباق kelimesine 
de bir lam izafe etmekle kaplan نالپاق 
kayırmışlardır.

Uşlan günü yani Mart’ın dokuzunda 
eski Türk halkları öz maiyetini başına 
toplar, hediyeler verir, ihsanlar eyler. 
Onun gibi vezirleri de öz kavm ü 
akrabasını ve arkadaşlarını evine davet 
edip [16] onlara nevâziş ve ihsan 
ederdiler. Bugünkü İran takvimi usulünü 
dikkatle halleylesek gene de göreriz ki 
bu usul dahi Türklerden alınıptır. Çünkü 
Türklerin de yılları her yıl hayvan üstünde 
tahvil olardı.
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Hatta Türklerde günlerin, haftaların 
belki ayların da muhtelif adları vardır.

Hatta takvim ve ilm-i hey’et uleması 
arasında sal-ı Türkân [Türk yılı] kelimeleri 
indiye kadar meşhurdur.

Türklerdeki Tanzimat devri her şeyi 
değiştirdiği gibi âdetleri, ayları, haftaları, 
gün adlarını da değiştirmiştir.

Fakat bunu da izafe eylemeliyiz ki 
Türkler bu ayları değiştirdikte yene de 
bir maksat üzerine değiştirmişlerdir. 
Mesela, Ağustos ayı Oğuz Han’ın adına 
bir yadigâr olarak değiştirilmiştir ki bunu 
Rumlar ve sair Garp milletleri kabul 
eylemiştir. Bundan da ilave eski Türkler 
Mart ayına ‘Oğlakقالغوا  ayı’ deyerdiler. 
Bütün hayat-ı iktisadiyeleri maldarlıktan 
ibaret olan eski Türk kavimleri, koyunlar 
doğan aya ‘Oğlak ayı’ deyip bayram 
eylerdi.

Çinliler dahi bu ayda Türklere taklit ile 
Hakas ساكاه ayı [Hakasların / Türklerin 
ayı] diyerler idi ki Kırgızca muşinin/
muşing2 sözünden ibarettir. O da Farsça 
koyun demektir.

Volgaboyu’nda yerleşmiş Mişer رشيم 
Türkleri dahi heman kelimenin adıyla 
adlanmışlar ve heman eski Türklerin 
koyduğu anene üzerinde hayat-ı 
içtimaiyelerini kurmuşlar idi.

Türklerde yine de Nevruz bayramına 
ait birçok masal ve efsaneler vardır. 

2  Metinde bu ifade   هجرغزق كنيشوم  şeklinde 
yazılmıştır.

Fakat burada onları tamamiyle ta’dâd 
edecek kadar vakit olmadığından, yalnız 
Ergenekon masalını burada yazmak 
istiyoruz.

Bu masal Türklerin Nevruz bayramına 
aid yazdıkları masalların hamısından 
hakikate yakındır.

[17] Ergenekon هنكرا  نوق Argu وغرآ 
eski Türkler lisanında dağ sırtı demektir. 
Kon نوق sözü ise koyun demektir.

Hiung Nu عنويه ون Türkleri Ergenekon 
Türkleri namıyla meşhurdur. Mahmud 
Kaşgarî öz Lugati’t-Türkî’sinde yazdığına 
göre Ergenekon Türkleri vaktiyle 
İran’da hükümdarlık etmiş Akkoyunlu 
ve Karakoyunlu aşiretlerinin babaları 
olmuştur.

Ergenekon, Türklerin azadiyet günleri 
hesap olunur.

Moğol hükümdarı, İlhanı ile Tatar 
Hanı Sevinç جنويس muharebe ettiği 
zaman Sevinç, Kırgızlar ile ittifak eyliyor. 
Bu ittifak sayesinde İlhani’nin ordusu 
mağlup olup, Türkleri tamamiyle kılıçtan 
geçirip mahv ediyorlar. İlhani’nin başına 
toplanmış Türkler, neslini kaybedecek 
derecede kırılıyor.

Bu büyük muharebeden yalnız 
İlhani’nin küçük oğlu Kıyan نايق, küçük 
kürekeni Tokuz زوقوت ve iki de kızın[ı] 
kurtarıp kaçıyorlar.

Bunlar o vakte kadar ayakları 
düşmediği ülkelere gidiyor, geçilmez 
dağları aşıyor, uzak bir müsafiret 
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yapıyorlar. Yolda gittikleri vakit onların 
karşısına bir dağ keçisi çıkıyor. Onlar 
keçini takip ediyorlar. Birçok gittikten 
sonra keçi onları geniş bir dağın arasında 
vaki olmuş çiçekliğe, gülistana çıkarıyor. 
Keçi birçok vakitler onlardan kaçıyorsa 
da nihayet mihriban olup onlarla yaşıyor. 
Eski Türkler vahşi hayvandan istifade 
ediyor.

Türkler o dağın arasında özü için 
maişet ve teserrüfat vücuda getiriyor, 
nesli artıyor, artık o dağ arasında 
sıkışmayacak bir hale gelir.

Türkler dört yüz yıl Ergenekon’da 
kaldıktan sonra çıkmaya bir yol 
aktarıyorlarsa da bulamıyorlar. Ancak öz 
aralarında olan destanlarıyla biliyorlar ki 
onların babaları geniş, kumlu sahralarda 
yaşıyormuşlar.

[18] Ona göre de Türklerde eski 
vatanlarına kayıtmak için merak 
çoğalıyor, hem de maişet mecbur 
ediyordu.

Nihayet bir gün çobana bir kurt 
tesadüf eyliyor. Çoban onun ne hayvan 
olduğuna meraklanıyor. O vakte kadar 
kurt görmediği için kurdu takip edir. Kurt 
bir dağ deliğinden geçip gidiyor.

Çoban kayıdıp bu ahvali Türklere 
naklediyor.

Türkler gelip kurdun hariç olduğu 
[çıktığı] yere bakıp meyus oluyorlar 
zira orası insan geçecek kadar geniş 
değil imiş. Nihayet orada bir demirci 
hemen mahreci açmağa muvaffak 
oluyor. Türkler Mart ayının dokuzunda 
Ergenekon’dan necat tapıyorlar. Ona 
göre heman günü özleri için millî bayram 
karar veriyorlar.

Bu masalları yalnız eski Türkler değil, 
eski Çinlilerin de tarihleri yazıyor. Onlar 
diyor ki Nevruz bayramında eski Türkler 
tılsımdan kurtarabilmişlerdir.

Ergenekon efsanesi Türklerde bir 
hakikat menzilesine geçmiştir. 

Eski Türklerin bayraklarının başında 
altundan bir kurt başı vurulardı. Bu 
alâmet onların babalarına Ergenekon’dan 
necat veren kurdu temsil ederdi.

Hemişe Türk hükümdarlarının 
çadırının karşısında vurulan sancakta 
dokuz tuğ vurulardı.

Umumiyetle eski Türkler Ergenekon 
gününe ihtiramen dokuz ile kurt 
kelimesine hürmet eylerdi.

Martın dokuzunda edilen bayram 
Ergenekon’da kapanıp Türklerin neslini 
yeniden teşkil eden Dokuz’a yadigârdır. 
(Dokuz, İlhani’nin kürekeni idi).

[19] Bugün yene de Türk aşiretleri 
arasında ekinlerini biçen vakit conlarını 
.dokuz dokuz yığmak âdettir ىنيرالنوج

Fakat bütün mânâsıyle Nevruz 
bayramının Türkler arasına Ergenekon 
efsanesinden beri yerleştiği aşikârdır.

İndi de Moğol hükümdarları Nevruz 
bayramında kızmış bir demiri zindan 
üstüne koyup çekiç ile vurar. Bu 
usul Türkler ve Moğollar arasında 
Ergenekon’dan çıkmaya yol arayan 
Demirci’nin yadigârı ve ihtiramı olarak 
kalmıştır.

Diğer taraftan Nevruz bayramı 
hakkında derin bir mülâhaza eyleyende 
görüyoruz ki, bu bayram yalnız Türklerde 
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değil, Türkler ile komşu olan milletlerde 
de mevcuttur. Burası onu ispat ediyor ki 
Türkler, İran ile Çin arasında oldukları 
için öz anane ve âdetlerini sağ sola 
verebilmişlerdir.

Çin halkı Mart’ın dokuzunda 
topraktan yapılmış bir öküzü dervazeden 
çıkarıp onunla bayram resmini icra 
eder. Bu ise onlarda çift öküzlerinin işe 
çıktığını ve ekin işlerinin başlandığını 
işare ediyor.

Nevruz bayramı Türk, Hita[y]lı ve 
İranlı olmayan milletlerde de vardır ki 
onlar da bunu başka bir mânâya icra 
ediyorlar.

Türklerde Nevruz bayramı hakkında 
ne kadar efsane ve masallar var ise, 
birçok hakikatler [de] vardır.

O hakikatlerden birisi de İran’da 
hükümran olmuş Selçukî Türkleri 
devrinde vücuda gelmiştir. 11. asırda 
İran’da hüküm süren Selçuklar büyük 
ıslahatçı olmuş, İran’da geniş bir ıslahat 
devri yaratmak istemişlerdir.

[20] O cümleden Selçukî 
sultanlarından Ebülfeth Celaleddin 
 hicretin 465. yılında tahta حتفلاوبا  نيدلالالج
cülûs eylediği vakit İran’da Şemsî takvim 
yok idi. O vaktin takvimi Araplardan 
kalmış Kamerî takvimden ibaret idi ki 
bunun sayesinde birçok tarihî günlerin de 
itip gittiği meydandadır.

Ebülfeth Celaleddin İran’da yeni bir 
takvim yaratmak için teşebbüs edip 
Ömer Hayyam ve Nizamülmülk gibi 
meşhur hey’et âlimlerinden ibaret bir 
komisyon teşkil eyledi.

Şemsî takvim kurtardıktan sonra 
onu hükümdarın namına hediye edip 
adını Takvim-i Celâlî koydular yani 
‘Celaleddin’in ihtira eylediği takvim’.

O takvimin düzeldiği gün yani 
Güneş’in hatt-ı istiva üzerinde bulunduğu 
günü yani Mart’ın dokuzunu bayram 
eylediler.

Hatta bugün İran’da yazılan 
Nevruznâmelerde ‘Nevruz-ı Sultanî’ diye 
yazmaktadırlar. Buna da sebep odur 
ki Ebülfeth Celaleddin’in lâkabı “Es-
sultanü’l-âdil” ناطلسلا لداعلا olduğundan, 
Nevruz’u dahi Nevruz-ı Sultanî 
adlandırılar.

Nevruz’un Türk ve Tatar bayramı 
olduğuna en sade bir ispat da vardır. 
Türkistan ve Türkmenistan’da binlerce 
kişilere tesadüf edersin ki adlarını indi de 
Nevruz koymaktadır.

İslamiyet’in zuhurundan sonra Nevruz 
bayramı hakkında yene de birçok 
değişiklikler olmuştur ki onlardan da 
burada yazmak istemiyoruz. İndi burada 
yalnız Nevruz’un dinî bir bayram olup 
olmaması üstünde danışmalıyız.

Nevruz Bayramı Dinî Bayram 
mıdır?!3 

Nevruz bayramı Türklerde İslamiyet’in 
zuhuruna ve İslamiyet’in zuhurundan 

zamanımıza kadar evvelki şeklinde kalıp 
her kes onu bir efsanevî ve aynı [21] 

surette bir millî bayram diye durmuştur. 
Ona göre de bu bayram Türk kavimleri 
arasında git gide mahv olup aralıktan 

götürülecek bir dereceye gelmiştir.
İslamiyet’in zuhurundan sonra ona 

dinî bir renk veren olsa da ıslahat ile 
meşgul olan Türk halkı bedevi devrinden 
kalan efsanelere meydan vermemiştir. 
Lakin Farslarda kaziye tamamile aksine 
çıktı.

İslamiyet’in zuhuruna kadar millî 
hesap edilen, efsanevî sayılan Nevruz 
bayramına dinî bir renk verildi.

Onu neinki yalnız Şiaların belki 
Kur’an’a ve onun âyâtına itaat eden 
bütün Müslümanlığın bayramı hesap 
eylediler. İslamiyet’in İran’da bıraktığı 

3  1925’te “Nevruz Kimden Kalmıştır?” makalesini 
yayımlayan Ordubadî, 1946’da yayımladığı “Bahar 
Bayramı” yazısında, Fransız etnograf Jerando ve din bilgini 
Spenser’e dayanarak çeşitli halklar arasında kutlanan 
Bahar bayramının din ve devlet bayramı değil, “içtimaî 
ve iktisadî amillerin mahsulü olduğu”nu belirtmektedir 
(bkz. Ordubadî 1946 / 1967, 12). M. Yusifov’a göre de 
“Bahar bayramının hiçbir dinle ilişkisi yoktur.”; “Ebu 
Reyhan Biruni’den başlayarak Şark ve Garp âlimlerinin, 
etnograflarının büyük bir çoğunluğu, bugüne kadar 
devam eden ve edecek … Nevruz bayramının din dışı bir 
bayram olduğunu belirtmişlerdir.” (bkz. M. Yusifov, agm, 
s. 264; 266). 
Prof. Dr. K. V. Nerimanoğlu’ya göre ise “Türklerin din 
felsefesi açısından da Nevruz ayrı bir önem taşır. Göktürk 
inancı, Zerdüşt felsefesi, İslâmî bakış açısından da dikkat 
çekicidir. Nitsche’nin ‘Zerdüşt Böyle Buyurdu’ adlı felsefî 
eserini anlamak için Türk dünyasında kutlanan Nevruz 
bayramının bütün yönleri ile araştırılması gerekir…” 
(bkz. Prof. Dr. Kâmil Veli Nerimanoğlu, “Felsefi ve Estetik 
Açıdan Nevruz”, age, 2011, s. 52)
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tesirât neticesinde İranlıların bütün 
hurafâtı dinî bir renge girdi. Birinci 
hükümdarları Cemşîd, peygamber 
adlandı. Makedonyalı Filip’in oğlu 
İskender ise İskender-i Zülkarneyn 
namıyla bir İran peygamberi sırasına 
geçti. Öylede Nevruz bayramı dinî renk 
aldı. Nevruz bayramının dinî bayramı 
olduğu hakkında neinki İran’ın tarih 
kitapları, hatta fıkıh, usul ve mersiye 
kitapları yazanlar da cüret edip 
sayfalarını doldurdu.

Bugün bütün Şia mezhebinin ahlâkını 
bozup onların hissiyatını haraplamış 
Molla Bagir Meclis[î]lere kadar Nevruz 
bayramının dinî bayram olduğu hakkında 
yazmıştır. Molla Bagir, efsane ve hurâfât 
ile dolu olan kitabını hatta meşhur 
Bihar’ul-Envar’ını ىنيراونالاراحب tamamiyle 
bu yerlere hasreylemiştir.

Molla Bagir Nevruz bayramına dinî 
bir renk ile yanaştığı vakit diyor ki “Bu 
bayramın âmalı hakkında ulema arasında 
büyük ihtilâf vardır. Bazıları demiştir ki bu 
bayram Âyâr رايا ayının 10’dadır. Bazıları 
ise Şubat’ın dokuzundadır demiştir.

Ama birçoklarının itikadı onadır ki, asıl 
Nevruz bayramı Güneş’in Hamel [Kuzu] 
burcuna dâhil olduğu gündedir.

[22] Bunları yazdıktan sonra Molla 
Bagir geçiyor öz hurafâtına, diyor: 
“İmam Cafer-i Sadık’ın sahabelerinden 
Muallâ ibn Hanis’ten nakildir ki 
“Men Nevruz bayramı günü gittim 
İmam Cafer-i Sadık’ın huzuruna. O 
menden soruştu ki ‘Ya Muallâ, bu günü 
tanıyorsanmı?’ Dedim ‘Atam anam 
sene feda olsun, tanımıyorum ancak 
onu biliyorum ki Acemler bu bayrama 
tazim ediyorlar. Bu gün onlar bir birine 
hediyeler veriyor, ihsanlar ediyorlar.’

İndi burada Molla Bagir, Cafer-i 
Sadık’ın dilinden dokuduğu hurafâtıyla 
istiyor ki bu bayramı neinki Acemlerin 
hatta bütün Kur’an ehlinin, belki bütün 
insaniyetin bayramı eylesin, ona göre de 
diyor:

“İmam Cafer-i Sadık dedi ki ‘Ya 
Muallâ, Nevruz bayramı çok kadimdir. Bu 
gün heman gündür ki Hudavend-i Âlem 
insanları yaratmamıştan evvel onların 
ruhlarından ahd ü peyman aldı.

Âlem-i Zer’de, Rûz-ı elest’te onlardan 
ikrar aldı. İnsanlar heman gün söz 
verdiler ki Allah’ı tanıyacaklar. O’na 
hiç kes şerik karar vermeyeceklerdir. 
O’na bende olacaklar, emrinde, 
itaatinde kalacaklardır. Hiç şeyi O’na 
beraber tutmayacaklar. O’na, O’nun 
peygamberine, O’nun hüccetlerine 
 halifesine, halifeden sonra ,هنيرلتجح
imamlara, imamlardan sonra pişvâlara, 
müctehidlere iman getirip itikat 
eyleyeceklerdir.”

Özünü utanmazcasına büyük bir 
âlim hesap eden, 60 cilt kitabı hurafât 
ile dolduran Molla Bagir Meclisî, bu 
sözleri dünya yaranmamıştan ireliden 
yazıyor. Öyle tokuyor ki güya dünya 
yaranmamıştan evvel özü var imiş. Yainki 
bir başkası gelip ona haber getirmiş imiş. 
Belki de geçmişlerde bu gibi hezeyanlara 
inanan oluptur. Belki de bugünkü İran’da 
Molla Bagir’in yukardaki sözlerine inanan 
vardır fakat Türk halkı hususen beş 
altı yıldan beri Şura cumhuriyetlerinde 
[23] bilgisini artırmış işçi halk buna 
itikat etmediği için -bunları ondan ötrü 
yazıyoruz ki- geçmişlerine gülsünler ve 
indi de bu cür efsanelere inanan İran işçi 
halkının kaydına kalsınlar.

Görsünler ki, Molla Bagir Meclisî 
ağzını açan kimi yalnız mollaların, 
müctehidlerin kaydına kalıp halkı 
asancasına cerhlemek istemiştir.

İmam Cafer-i Sadık diyor: “Bu gün 
heman gündür ki Allah Gün’ü halkeyledi 
ve o ışık saldı. Ağaçları ikicanlı eden 
yelleri halkeyledi. Bu günde Nuh’un 
gemisi tufandan kurtarıp gelip Cudi 
dağına yetişti.”

Burada Meclisî daha da bir hurafât 
doğmuştur ki, zannımca onu neinki 
Kafkazya ve Türkistan’da hatta İran’ın 
ken[t]lerinde de kabul eden az tapılar.

[Meclisî], İmam Cafer-i Sadık’tan 
nakleyliyor ki “Bir memlekette taun 
var idi. Min nefer adam çıkıp taundan 
kaçıp ölümden kurtulmak istedi. Onların 
ölümden kaçması Hudâvend-i Âlem’in 
acığına geldi. Azrail’i yolladı, hamını 
yolda öldürdü.

Neçe yüz yıllardan sonra Hazkîl ليقزح 
Peygamber öz sahabeleriyle geçende 
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gördü ki bir yığın sümükler vardır. 
Allah’tan sual eyledi ki bu sümükler 
kimin sümükleridir? Allah meseleni 
Peygamber’e şerh edip dedi ki bu 
sümüklerin üstüne su sep ki menim iznim 
ile dirilsinler. Heman adamların dirilmesi 
de Nevruz bayramında vücuda gelmiştir. 
Ona göre de bu bayram her kes için 
vacibdir. Hatta bu gün gülap sepme işleri 
de heman su sepmeden yadigâr kalmıştır.

İndi bakınız, Molla Bagir’in efsanesine: 
Elbette hergâh bunu başka bir milletin 
alimi yazsaydı, biz onu başka bir yol 
ile tabir edip diyerdik ki “O sümükler 
(tabiatın) yağışları ve can verici yelleri ile 
canlanmış, dirilmiş ağaçlardan ibarettir.” 
Lakin Molla Bagir’de bu hisleri bir yerde 
de olsun duymadığımızdan, onun bu 
gibi sözlerine hurafâttan başka bir söz 
diyebilmeyeceğiz.”

[24] Molla Bagir Meclisî diyor ki, 
‘Nevruz bayramının gününde Peygamber, 
Mekke’nin evindeki putları sındırdı’. 
Nevruz bayramının gününde Hazret-i 
İbrahim dahi putları sındırdı.

Bugün Peygamber öz ümmetinden 
ve sahabelerinden ehd [ü] peyman aldı 
ki Âli’ye itaat edip onu öz ağaları hesap 
etsinler. Elbette Molla Bagir bu hadisi 
yazanda Gadir-i Hum ريدغ مخ gününü 
hayaline getirmek istememiştir çünkü 
özü başka bir yerde yazır ki Gadir-i Hum 
günü Peygamber, Ali’ni eli üste götürüp 
halka gösterdi. Onu ağa bileceklerine 
dair ehd ü peyman aldı. Her halde 
Müslüman kitaplarında bu hastalık 
olduğu için Molla Bagir’in bu gibi hataları 
da affedilmelidir.

Molla Bagir Meclisî yazıyor ki, 
“Nevruz bayramı heman gündür ki, 
Peygamber, Ali’ni götürüp Mescidü’l-
haram’a apardı”.

Molla Bagir biraz yazdıktan sonra 
gene de hurafâtı derinleştirip diyor ki, 
Peygamber, Ali’ni gönderdi ki gedip 
cin taifelerini imana getirsin. Bugün Ali 
gedip cinleri imana getirdi, muharebe 
eyleyip galip oldu. Nevruz bayramında 
hilâfet Ali ibn Ebu Talib’e yetişti. Nevruz 
bayramında Ali, Nehrivan’da Havariç 
ile muharebe eyledi. Onlara galebe 
çaldıktan sonra serkerdeleri olan Zü’s-

sediye’yi ىيهيدثلاوذ katleyledi.
Molla Bagir Meclisî, geçer kaim Al-i 

Muhammed مءاق لآ دمحم meselesine: Molla 
Bagir bu meseleden ne kadar desen 
yerli yataklı ve ispatlı diyor. Çünkü bu 
meseleni bütün eserlerinde düz karar 
verdiği için biraz hurafâttan maharet 
kazanmıştır. Diyor ki “Bugün kaim 
Al-i Muhammed zuhur eyleyecektir. 
Bu günde bütün sair eyyamlar tazadan 
dünyaya kayıdacaktır. Bu gün kaim Al-i 
Muhammed, Deccâl’a galebe çalacaktır. 
Bu günde Deccâl’ı Kûfe’nin bir harabe 
hendeğinde darağacından asacaktır. 
Ona göre de gerek Müselmanlar hemişe 
o ayın intizarında olsunlar ve Nevruz 
bayramını gözlesinler.”

[25] Meclisî Molla Bagir bu sözlerini 
diye diye ancak gene de bütün ümidini 
Acemlere ediyor  ve anlıyor ki onun 
hurafâtını ancak onlar kabul edeceklerdir.

İmam Cafer-i Sadık’tan rivayet eyliyor: 
İmam Cafer-i Sadık, Muallâ ibn Hanis’e 
dedi ki, aferin olsun Acemlere, onlar 
Nevruz bayramını devam ettirdiler ama 
siz Araplar ona hürmet etmediniz ve 
hatırınızdan çıkardınız. Muallâ ibn Hanis 
bu sözleri işitenden sonra arz eyledi 
ki: Nevruz sahlamağın âmalı nedir? 
Ama dedi ki, Nevruz bayramı olan kimi 
gusl et. Taza paltarlarını giy. Üstüne 
ıtır ve gülab dök ve oruç tut. Ama çok 
taaccüp ediyoruz ki Şialar, Meclisî’nin 
cem’i sözlerine amel etseler de Nevruz 
günündeki oruç tutmak meselesinin 
tamamiyle aksine gidip oruç yerine yağlı, 
tatlı çörekler yiyip, ayş ve işret ediyorlar.

Diğer bir yerde Meclisî diyor ki 
“Bayramda öz namazların[ı] kılandan 
sonra dört rekât da namaz kıl. Falan 
falan duaların her birisini yüz defa, iki 
yüz, üç yüz defa oku! Hergâh Meclisî’nin 
dediği gibi olsaydı Müslümanlar neinki 
gün akşama gibi yemek, oynamak belki 
dua okuyup secde eylemeli idiler. Çok 
taaccüp etmelidir ki bu âmalı neinki 
ilimsiz cemaat hatta Müslüman mollaları 
da yerine getirmiyor. Özünü İmam 
Cafer-i Sadık’ın koyduğu mezheple Şia 
ilân eden mollalar ve şeyhler, neinki oruç 
tutmak hatta onlar da halka koşulup kapı 
kapı gezmekle öz karınlarını doyururlar. 
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Hatta birçok mollalar vardır ki yemeğe 
karınlarında yer olmadığından, yağlı ve 
tatlı çöreklerden götürüp ceplerine de 
doldururlar.

Bu onu gösteriyor ki Nevruz bayramı 
ne dinî ne de ahire kadar kabul edilmiş 
bir millî bayram değildir.

Hergâh bu bayram dahi başka tarihî 
bayramlar gibi olsaydı onun hakkında bu 
kadar ihtilaf olmazdı.

[26] Bir bayrama ki yüzlerce efsane 
eski Türkler yazsın, bir bayram ki onun 
için bütün İran efsaneleri şahid olsun, 
bir bayram ki İslamiyet’in zuhurundan 
sonra müftehorların çöreğinin yağı hesap 
olunsun, o gibi bayram işçi ve fukara 
halk için ne gibi menfaat verebilir?!

Elbette inkâr etmek olmaz ki bu 
bayram bir para tarihî hadiselerin 
şahidi olmuştur. Fakat her bir hadisenin 
zuhuru günü bayram etmiş olsak, gerek 
tamamile bayramlarla yaşayak. Çünkü 
hiçbir gün yoktur ki evvelden indiye 
kadar onda yüzlerce hadiseler zuhura 
gelmemiş olsun.

Fakat bize o bayramları saklamak 
lazımdır ki, o bayram hazırki asrımızda 
yaşayan halkın gözü karşısında olarak 
büyük bir hadisenin yaradıcısı olsun.

Medeni olduğumuz için bizi daha da 
medenileştirmeğe cığır açan bayramları 
sahlamalıyız. Eski İran derebeyleri[nin], 
bedeviyette yaşayan eski Türklerin 
koyduğu bayramları gerek biz tarih 
sayfalarında sahlayaq, neinki maişette ve 
hayatta.

Zira zaman ve cihan, hadiseler yuvası 
olduğu için eski usule taklit edersek, biz 
de bayramlar yuvasına dönüp kalarız. 
Bizim necat bayramımız ne Türk’ün 
Ergenekonu, ne Fars’ın Hûşeng ve 
Cemşîdi, ne de Molla Bagir’in hurafâtı 
olmayıp umum dünya halkına azadiyet 
veren Oktyabr’dır. 

Oktyabr inkılâbı, Cihanın büyük 
Ergenekonu’dur! 

Biz, onu yaşatmalıyız çünkü o esirlik 
ve saltanat bayramı değildir.

Eserde olan tarihî cümlelerin 
mehazleri: 

[Ordubadî’nin, kullandığını bizzat belirtmiş 
olduğu kaynaklar]

1) Amasya Tarihi    
;ايسامآ ىخيرات   

2) Türk Tarihi    
;كروت ىخيرات   

3) Âyine-yi İskenderî   
;هنييآ ىردنكسا   

4) Name-i Husrevân    
;همان ناورسخ   

5) Tarih-i İran (Zekâü’l-mülk oğlu 
                 
              Muhammedali Han)  خيرات ناريا; 

6) Nasihü’t-tevarih    
;خيراوتلاخسان   

7) Habibü’s-siyer   
;رريسلابيبح   

8) Ravzatü’s-safâ   
;افصلاهتضور   

9) Lugati’t-Türki-yi Mahmud  
 
                Kaşgarî      

 ;ىرغشاك دومحم ىكرتلاتاغل  (10

11) Takvimü’l-büldân   
;نادلبلاميوقت   

12) Emir-i Mu’izzi   
;ريما ىزعم   

13) Edib Sabir    
;بيدا رباص   

14) Abdulvasi’ Cebelî   
;عساولادبع ىلبج   

15) Seyid Hasan Gaznavî  
;ديس نسح ىونزغ   

16) Menûçehr[î] (şair)   
;رهچونم (رعاش)   

17) Tarih-i Beyhakî (Hace Ebülfezl) 
;خيرات ىقهيب (هجاوخ لضفلاوبا)         

18) Unsurî (şair)   
;ىرصنع (رعاش)   

19) Ferruhî    
;ىخرف    

20) Mütenebbi (Arap şairi)  
;ىبنتم (برع ىرعاش)   

21) Firdevsi-i Tusî   
;ىسودرف  ىسوط    

22) Genc-i Daniş   
;جنگ شناد    

23) Biharü’l-envar   
;راونالاراهب    

24) Dâd-ül-ma’âd   
داعملاداذ    
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Yuvarlayıcı  deyimlər

(Yeni nəslə fəlsəfə ilə bağlı 

demədiklərimdən)

Niyazi MEHDİ

 
Bu nə yazıdır (janrın açımı)

Ünlü rus filosofu A.F.Losevin bir 
sözu vaxtilə məni yaman tutmuşdu. O, 
təxminən, belə demişdi: əgər böyük bir 
mətni yazandan sonra şübhələnirsən 
ki, axmaq şey yazmısan, bu mətndə 
yazdıqlarını bir və ya yarım səhifədə 
de. Ağıllı şey alınsa, deməli, mətnin də 
ağıllıdır.

İndi düşünürəm ki, dissertasiyaların 
girişində olan “Yeniliklər” bölməsinin 
amacı elə budur, dissertasiyanın cəfəng 
qrafamanlıq olub-olmamasını testdən 
keçirmək... Oxuduğum dissertasiyaların 
böyük kəsimində “Yeniliklər” bölməsi, 
adətən, biabırçı olur, deməli, bütün 
dissertasiya biabırçı olduğu üçün də 
iddiaçı “Yeniliklər”ə bir şey çıxara bilmir.

“Ustad” dərgisinə verdiyim bu 
silsilə yazıda 40 ildən çox apardığım 
araşdırmalarda əldə etdiyim ideyaları 
yenilik imtahanına çəkəcəm. 

Düşünüşün düsturu (1980-ci il)

Bilmək, yəni dərk etmək nədir? 
Nəzəriyyə, fərziyyə qurmaq nədir? Geniş 
götürsək, düşünmək nədir? Düşünmək, 
- bunu A.F. Losev Aristotelə söykənərək 
demişdi, - nələrisə ayırmaq, nələrisə 

birləşdirməkdir. Beləcə, düşünmək 
eyniliyi və ya fərqi tapmaqdır. Örnəyin, 
sən Humbolda söykənib deyirsən ki, dil 
erqon (eyləmin məhsulu) deyil. Deməli, 
dili erqondan ayırırsan, uzaqlaşdırırsan. 
Sonra bildirirsən ki, dil enerjidir, deməli, 
onu bu axırıncı ilə birləşdirirsən. Bütün 
bunları tapanda səndən dişarıda duran 
bilgi sənin içinə düşür, yəni öncə səndə 
olmayan dilin energetikliyi haqqında bilgi 
sənin bilincinin (şüurunun) içinə düşür 
(“başına düşmək” deyimindən törəmiş 
“başa düşmək” dedisi bundandır). 

Mənim Losevə əlavəm: əgər sən 
hamının eyniləşdirdiyini birləşdirirsənsə, 
bu, heç kimə ilginc olmur. Çünki 
informativ olmur, yəni yenilik gətirmir. 
Əgər tapdığın ağlagəlməz eynilik və ya 
fərqdirsə, onda tapdığın “tapıntı” olur. 
Məcnunun dünyası belə tapıntılarla 
doluydu. Örnəyin, o, yarının xalını Kəbə 
ilə eyniləşdirəndə tapıntı etmişdi. Qeys 
ona görə ağlagəlməz idi, ona görə də 
məcnun sayılırdı.

Cəmiyyətlə bağlı materialist 
baxışlara bir etiraz (1986-cı il)

Məşhur marksist materialist ideya 
bu idi ki, toplumun maddi əsası, 
maddi münasibətləri və bütünlükdə, 
bazisi üstqurum hadisələrinin (sənətin, 
əxlaqın, hüququn, fəlsəfənin) xarakterini 
təyin edir. Məncə, bu müddəa yoxsul 
toplumlarda işləyir. Bolluq cəmiyyətində 
bazisin təyinedici gücü xeyli zəifləyir. 
Eyni halı insanla bağlı görmək olar. 
Kasıb adamı maddi tələbatları vasitəsi ilə 
idarə etmək xeyli asandır. İnsan maddi 
gərəklərin məngənəsindən qurtulanda, 
yəni azadlaşanda onu maddi stimullarla 
idarə etmək, səbəb/nəticə “ssenarisinə” 
salmaq xeyli çətinləşir. 

 
 



rakurs

29USTAD dərgisi \ Mart 201728 USTAD dərgisi \ Mart 2017

Spekulyativ düşünüşün əyri 
strukturlarla gedişi (1986-cı il)

Fəlsəfi düşünüşdə spekulyativliyin 
artması nəsnələr, olaylar arasında 
qavrayışa bilinən birbaşa yollardan 
yayınıb ruh-düşüncə “fəzasında” dörd 
yana səyahətə çıxmaqdır. Spekulyativ 
metodun tapıntı etmək effekti ondadır 
ki, davamlı olaraq düz yoldan azmaqla, 
əyri trayektoriyalara düşüb uzaqlarda 
dolaşmaqla “Sindibad səyahət”inə 
çıxır ki, sərgüzəştlər yaşasın. Sonra 
isə qəfildən empirik fakta qayıdanda, 
əslində, azmadığını göstərir. Bu, 
spekulyativ fəlsəfəni qavrayanda baş 
verən estetik effektdir. Gözlənilmədən 
alınmanın, qəfildən aydınlaşlaşmanın, 
qaranlıqdan nurun təcəlli etməsinin 
estetikasıdır. Beləcə, spekulyativ 
düşunüş hər empirik faktın birbaşa 
bəlliliyi arxasında əyri cizgilərdə dünyaya 
səyahətin açılmasını göstərir. Dünyada 
nə varsa, mürəkkəb əyriliklərlə axan 
“arxların” qovuşduğu sonucudur. 
Spekulyativ düşünüş o axarlardan fakta 
qayıdır. Orada-burada gəzişib yığa-yığa 
və qəfildən yığdıqlarını fakta yükləməklə 
empiriyaya qayıdır.

Fəlsəfə azmış fikri gəzintiyə çıxmış 
fikrə çevirməkdir.

Fəlsəfə dərsliklərinin eyibi  
(1989-cu il)

Fəlsəfənin ən böyük faydalarından biri 
düşüncə parıltıları yaratmaqdır, insanı 
gözlənilməz düşüncələr qarşısında mat 
qoymaqdır. Fəlsəfə ilginc düşüncələr 
dünyası və mühiti yaratmalıdır. Fəlsəfə 
dərsliklərinin ən böyük çatışmazlığı bunu 
pis göstərmələridir. Bu dərsliklərdə adamı 
mat qoyan düşüncələrə az rast gələrsən.

İdeyaların işlənməsinin ziyanı və 
faydası (1989-cu il)

 
Mədəniyyət hər an özünü əmələ 

gətirməli, təkrarlamalıdır. Bu isə təkcə 
yeni nəsnələr tapmaq deyil, həm də 
öncələr tapılmışları indiyə çağırmaqdır. 

İdeyalar var ki, işləndikcə aşınır. 
Daha doğrusu, hansısa ideya birmənalı 
ciddiliklə, yeni imkanları açmadan 
işlənirsə, bürokratik dövriyyədə olursa, 
aşınır, bayağılaşır, gücünü itirib ölür. 
İdeya işlənməmiş yatıb qalanda da canını 
itirir (hərçənd sonra onu diriltmək olur). 
İdeya mədəniyyətdə bəzəksiz-düzəksiz 
gerçək həyatla yaşayıb işlədiləndə 
məzmunca azalmır da artıb-çoxalır. 
Çünki min başqa ideya və məsələlərlə 
onun əlaqəsi tapılır, hər əlaqə isə onun 
məzmununa bir toxuma vurur. Mənim bu 
dediyim Nəsirəddin Tusiyə bir əlavədir. O 
isə söyləmişdi: maddi dəyərlər işləndikcə 
azalır. Mənəvi dəyərlərsə artır (deyəsən, 
oxşar deyim yunanlarda da olub) 

Axmaqlığın pozitivləri 
(1989-cu il)

Çin filosofu Lao-szı söyləmişdi ki, 
ən böyük natiqlik pəltəkliyə, ən böyük 
müdriklik axmaqlığa bənzəyir. Özünü 
axmaqlığa qoyan bilgələr (müdriklər) 
Batıda da olub, Doğuda da. Sokratda, 
çəlləkdə yaşayan Diogendə axmaqlıqla 
oynayan xeyli deyimlər var. Roterdamlı 
Erazmın “Axmaqlığa öygü” əsəri 
Avropanın Ortaçağdan qopmasına öz 
payını vermişdi. Molla Nəsrəddinin xeyli 
lətifəsi axmaqlıq fəlsəfəsinin üstündə 
qurulub. Eləcə də bektaşi əhvalatları. 

Allahın varlığına sübut 
axtarışlarından (1989-cu il)

Dünyada hər nəsnəni etmək olar. 
Möcüzənin özülü dünyada var. Örnəyin, 
nəzəri olaraq insanı uzaqlara şəkil kimi 
yollamaq olar. Sadəcə, bunun üçün 
insanı elektron siqnallarına çevirib sonra 
özünə qaytarmağın bütün keçidləri 
mənimsənilməlidir. Eləcə də “Allah var” 
cümləsini doğrultmaq olar: əgər Allahı 
Allah edən özəlliklərin hamısı varlıqda 
mümkündürsə, Allah da var. 

Allah haqqında anti-eynilik düsturu 
(1989-cu il)

Allah hər yerdədir, sadəcə, hər yerdə 
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bir cür deyil, hər yerdə bircürlüyü verir. 

Bizimlə ilgili metafizik soru  
(1989-cu il)

Bəlkə biz Tanrının düşüncələri, 
xəyallarıyıq?

(Sonradan Kafkanın deyimini oxudum: 
Biz Tanrının nihilist düşüncələriyik).

Fəlsəfə və dünya üstünə aforizm 
(1989-cu il)

Fəlsəfənin hər divarından dünyaya 
pəncərələr vurulub açılmalıdır ki, içəridə 
yellər gəzsin. O zaman bütün sısqa 
düşüncələr sətəlcəm olar. 

Fəlsəfəyə çox da ümid etməyin 
(1992-ci il)

Çoxu “fəlsəfə” sözunü eşidəndə 
ovsuna düşür. Şopenhauer deyirmiş 
ki, “ideya” fransızlar, ingilislər üçün adi 
kəlmədir. Almanlarsa bu sözü eşidəndə 
vəcdə gəlib əsim-əsim əsirlər, elə bil bu 
dəqiqə şara minib göyə qalxacaqlar. 
Bizim camaat da “fəlsəfə” sözündən 
belə vəcdə gəlir. Mən isə fəlsəfəni, 
Salvador Dali demişkən, “özümdən də, 
hətta puldan da çox sevsəm də” onu 
bütləşdirəndə nəsə rahatsız oluram.

Fəlsəfənin praktiki xeyri elə də böyuk 
deyil, toplum qarşısına problemlər 
çıxanda fəlsəfə ilə onları çözmək olmur. 
Olsaydı, bu qədər filosoflar, yəni fəlsəfə 
müəllimləri, biliciləri öz problemlərini 
çözərdilər. Fəlsəfə, sadəcə, hər hansı 
örnəyi zəngin şəkildə düşünməyə keçmək 
edir, necə ki, buna bir musiqi də, bir şeir 
də, bir atalar sözü də kömək edər.

Fəlsəfə dünyanı düzəltməyə birbaşa 
xeyir vermir. Ancaq bir ulusun tarix boyu 
yaşamında fəlsəfi axtarışları arxada qoya-
qoya getməsi, sonra da hərdən dönüb 
arxada qoyduqlarına baxması hər halda 
nəsə xeyir verir. Sokratlar, Laoszılar, 
Nitsşelər və hətta Markslar olmasaydı, 
bugünkü dünya dinləri, dünya əxlaqı nəsə 
başqa cür, düşüncə yönündən nəsə dayaz 
olardı.

Fəlsəfənin ən böyük xeyri bir adam 

özünü filan cür düzəldib qurmaq 
istəyəndə ola bilər. Ancaq yenə də 
Bektaşi fəlsəfəsi biçimində şəxsiyyətini 
qurmuş insan Konfutsi əsasında qurmuş 
insandan xeyli ayrıdır. Deməli, bu 
baxımdan da fəlsəfə insanlar arasında 
uyarlıq yaratmır. Bir-birinə yad, hətta 
düşmən insan tipləri verir. Hələ onu 
demirəm ki, tutalım, Nitsşe fəlsəfəsinin 
verdiyi biçimlərdə qarşı-qarşıya duran 
adam tipləri yaranır... biri faşist olur, biri 
isə həmin faşistin qılıncı altında duran 
gözəl yazıçı.

“Düzün” fəlsəfəsinə giriş (1998-ci il)

Hegel gerçəklə, həqiqətlə, doğru ilə 
düzgünlüyü ayıranda yazırdı ki, gerçək 
məsələsində düşüncənin nəsnəni doğru 
göstərməsi həqiqəti verir. Düzgünlük 
məsələsində isə nəsnənin öz ideyasına 
adekvat, uyğun, uzlaşmış olması düzlüyü, 
düzgünlüyü verir. Beləliklə, Hegelsayağı 
söyləyə bilərik ki, əyri-üyrü yol salmağa 
biz “yol düzəltdik” deyiriksə, o mənada 
deyirik ki, yolu “yol” anlayışına, “yol” 
ideyasına uyğun yapdıq.

İndi bizim camaat deyinəndə ki, “bizim 
millət düzələn deyil”, mənası odur ki, əsl 
millətin necə olması haqqında ideyalara 
bizim millət düz gəlmir. Ancaq bu yerdə 
bu camaatın yaxasından tutub soruşmaq 
olar: siz əsl millətin necə olması 
haqqındakı ideyaları bilirsiniz ki, millətin 
həmin ideyalara tuş, düz gəlməməsini də 
biləsiniz?
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“Tarixdə azadlığa qanadlanan 
 ilk türkəm”...

“Mən Məmməd Altunbay, 
azadlığından məhrum bir ölkədə 
doğulmuşam. Orada azadlığın, 
müstəqilliyin həqiqi mənasının nə 
olduğunu mənə öyrətmədilər. Yaşadığım 
cəmiyyətdə insanlar həmişə bir-birindən 
qorxur, 24 saat ərzində kimin kimi 
satacağını düşünürdü. Hamımız qorxusuz 
yaşamaq arzusunda idik. İçimizi vulkan 
kimi təlatümə gətirən bu hislər günün  
birində orada yaşayan insanların çörək 
və su ehtiyacı qədər əziz bir şeyə 
çevrildi...”

Redaksiyadan

 “XAN” nəşriyyatının Xatirə 
Ədəbiyyatı silsiləsindən sayca 30-cu kitab 
işıq üzü görüb. “Azadlığa üçan türk” 
adlanan kitab həmyerlimiz, əslən gəncəli 
olan Məmməd Altunbay (Gəncə 1911 – 
İstanbul 1987) tərəfindən qələmə alınmış 
və müəllifin uşaqlıq, gənclik illərinə aid 
xatirələrini əhatə edir. Kitab 1987-ci ildə 
Məmməd bəyin ölümündən iki ay qabaq 
bitirilmiş və həyat yoldaşı Məlahət xanım 
Altunbay tərəfindən çapa hazırlanmışdır.

1918-20-ci illərdə Azərbaycanın 
sovet ordusu tərəfindən işğal edilməsi, 
respublikamızın hər yerində olduğu kimi 
Gəncədə də azərbaycanlıların ermənilər 
tərəfindən kütləvi şəkildə qırılması və 
dövr üçün xarakterik olan müxtəlif 
faciələr əsərdə çox aydın, sadə dildə 
təsvir edilmişdir.

Azadlığa uçan türk

Sevimli oxucular, mən Məmməd 
Altunbay Azərbaycan türklərindənəm. 
1911-ci ildə Azərbaycanın Gəncə 
şəhərində anadan olmuşam. Anamın adı 
Bəyim, atamınkı isə İbrahim idi. Tarixdə 
azadlığa qanadlanan ilk türkəm desəm, 
yanılmaram. Hətta dünyada ilk dəfə baş 

vermiş bu tarixi hadisəni türklüyümüzün 
yüksək qüruruna əlavə etmiş olsam, o 
zaman deyə bilərəm ki, mən tarixdə 
kommunist Rusiyasından azadlığa uçan 
ilk türk yox, həm də ilk insanam.

Atamın, əmilərimin və dayılarımın 
kommunistlər tərəfindən güllələnməsi 
illərlə mənliyimi gəmirən düşüncələrimi 
həyata keçirmək fikrini gündən-günə 
möhkəmləndirdiyi üçün mən oxuduğum 
Bakı Neft Universitetindən çıxıb Hərbi 
Hava Məktəbinə daxil oldum.

1933-cü ildə Odessa Ali Hərbi 
Hava Məktəbini bitirdikdən sonra 
Sovet İtiffaqının bir sıra yerlərində 
təyyarəçi kimi çalışdım. İşimdəki 
müvəffəqiyyətlərimlə əlaqədar olaraq 
Moskva, Gürcüstan və Azərbaycan 
Kommunist Partiyaları  tərəfindən üç 
dəfə “Fövqəladə” fəxri fərmanlarla təltif 
edildim.

1939-cu ildə Azərbaycanın paytaxtı 
Bakıda Təyyarəçilik Məktəbinin uçuş 
birliyi komandiri vəzifəsində işləyərkən 
burada kommunist rejimində, xüsusilə 
türklərə qarşı tətbiq edilən amansız 
zülm və işgəncələr dözülməz dərəcədə 
həddini aşmışdı. İnsanlığa yaraşmayan 
bu faciələrin, az da olsa, qarşısını almaq 
məqsədilə bir dəstə yoldaşımla bərabər 
kommunist zülmünə qarşı gizli fəaliyyətə 
başladıq. Fəqət, nəticədə kommunist 
zülmü illərlə həsrətini çəkdiyimiz azadlığa 
qalib gəldi. Azadlıq aşiqi mücahid 
yoldaşlarımızın bir çoxu güllələndi. Sağ 
qalan 22 yoldaşımla bərabər kommunist 
cəhənnəmindən qaçmağı qərara aldıq. 
Lakin planlarımızı həyata keçirmək 
istədiyimiz vaxt basqına məruz qaldıq. 
Toqquşmada 14 yoldaşımız həlak oldu. 
Sağ qalan 7 mücahid qaçış planımızın 
müvəffəqiyyətli olacağına şübhə 
etdiklərini bəhanə gətirib izlərini itirmək 
üçün ölkənin  müxtəlif vilayətlərinə 
dağıldılar.

Bu müvəffəqiyyətsizlikdən sonra 
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mənim yalnız iki yolum vardı: ya ölmək, 
ya qalmaq. Mən yoldaşlarımın belə 
inanmadığı, həyata keçirilməsi mümkün 
olmayan ikinci yolu seçdim. Lakin 
kommunist rejiminin dəmir pəncəsindən 
qaçmaq tək adamın işi deyildi. Mən bu 
quruluşa çox yaxşı bələd idim və bu 
rejimə dözmək artıq mənim üçün 
mümkün deyildi. Həyatda hər 
şeyimi, hətta övladlarımı belə 
azad və insan kimi yaşamaq 
uğrunda fəda etdim. Çox 
keçmədi ki, bu yolda can 
qoyan, lazım gələrsə azadlıq 
uğrunda həyatlarından 
keçməyə hazır olan iki dost 
tapdım. İllərlə apardığım 
mübarizənin sonunda 
kommunist cəhənnəmindən 
(bəzi cahil, satqın və 
xainlərin fikrincə dünyanın 
cənnətidir, ancaq necə 
cənnətdir ki, hamı oradan 
qaçmağa çalışır) təyyarə 
ilə qaçmağı qərara aldıq. 
Çünki başqa hec cür 
yolla qaçmaq mümkün 
deyildi. Qaçış planımızı 
həyata keçirərkən 
kommunist təyyarəçiləri 
öldürməyə məcbur 
olduq,  onsuz da, biz 
onları öldürməsəydik, 
onlar bizi öldürəcəkdi. 
Təyyarəni Türkiyəyə 
doğru yönəltdik. 
Lakin bir az 
sonra sovet 
sərhədçilərinin 
atəş yağışına 
məruz qalan 
təyyarəmiz son 
dərəcə təhlükəli 
zədə aldı. 
Təyyarə 
havada alışıb 
yanmağa 
başlayanda 
onu İran 
torpağına 
endirməyə 
məcbur 

oldum. Beləliklə də, mən tarixdə ilk 
təyyarə qaçıran adam və kommunist 
rejimindən azadlığa doğru qanadlanan ilk 
insan oldum.

İrana qaçdığımız ilk gündən etibarən 
bütün xahiş və tələblərimizə 
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baxmayaraq İran hökuməti bizi, nədənsə, 
Türkiyəyə göndərmək istəmədi və əksinə 
9 ay Təbriz həbsxanasında, sonra da 
Tehranda polis nəzarətində saxladı. Bu 
müddət də Tehrandakı Türk elçiliyi ilə 
əlaqə yaratmağımıza qəti mane oldu.

1941-ci ildə bütün İran Azərbaycanı 
və Tehranın isə yarısı kommunist 
orduları tərəfindən işğal edildi. İran şahı 
öz ölkəsini tərk etmək məcburiyyətində 
qaldıqda ordu və parlament dağıdıldı. 
Beləliklə ölkə iflic vəziyyətinə düşdü. 
Tehran rəhbərliyi gizli kommunist 
polisinin əlinə keçəndə hər cəmiyyətdə 
olduğu kimi kommunistlərə qulluq 
etmək, yarınmaq istəyən xain və qafil 
Tehran polisləri bizi onlara təslim 
etmək istədilər. Əslində isə o vaxta kimi 
bizim Sovet İttifaqına qaytarılmağımız 
üçün İran şahına bir neçə dəfə nota 
verilmişdi, lakin nə səbəbdənsə şah 
bizi qaytarmamaqda inad edirdi. O 

vaxt Tehranda olan sabiq Buxara 
katibi və son vaxtlarda Türk elçiliyi ilə 
aramızda gizli əlaqə yaradan mərhum 
Osman Koca oğlu İran polis təşkilatının 
haqqımızdakı qərarını elçilik vasitəsilə 
öyrənib vəziyyəti bizə çatdırdı. Biz bu 
xəbəri alan kimi nəyin bahasına olursa-
olsun Türk elçiliyinə sığınmağı qərara 
aldıq. Ancaq çox təəssüf olsun ki, tətbiqi 
olduqca çətin olan planımızı həyata 
keçirdiyimiz vaxt  yoldaşlarımızdan biri 
kommunist terror təşkilatı tərəfindən 
küçədə güllələnib öldürüldü. Həmin gecə 
Türk elçiliyinin köməyilə biz iki yoldaş 
Tehrandan qaçdıq. Qaçarkən kommunist 
dəstələri tərəfindən yaxalanmaq 
ehtimalını nəzərə alaraq üstümüzdəki 
səfirliyin guya pasportlarımızı itirməyimiz 
haqqında bizə verdiyi sənəddən başqa 
heç nə yox idi. Sovet əsgərləri bu 
kağıza inanıb bizi buraxdılar. Səkkiz 
həftə davam edən gecəli-gündüzlü bir 

çox qorxulu təhlükələrdən, 
ölüm-dirim mübarizəsindən 
sonra dağlarda, meşələrdə 
aclıq, susuzluq və mənliyimizi 
rəhimsizcəsinə gəmirən 
səfalətlə boğuşa-boğuşa 
Bağdada yetişəndə saç-
saqqalımız uzanmış, yazıq 
və əyin-başı tökülmüş bir 
dilənçidən fərqlənmirdik.

Bağdaddakı Türk elçisi 
hörmətli Sahib İlkin bəyin 
alicənablığı, qonaqpərvərliyi 
və köməyi sayəsində 
Türkiyəyə yola düşəndə 
Bağdadın kiçik Teleqraf 
qatar dayanacağında ingilis 
zabitləri tərəfindən beşinci 
alman polkuna mənsub casus 
damğası ilə həbs olunduq. 
İngilislər üstümüzdəki Türk 
elçiliyinə məxsus sənədlərdən 
şübhələndilər və bizi nahaq 
yerə bir həftə müntəzəm olaraq 
döyüb, işgəncə verdikdən 
sonra yenidən Bağdada 
gətirdilər. İki ay yarım Bağdad 
həbsxanalarında ən alçaq 
üsullarla işgəncə gördükdən 
sonra Bağdad ingilis qarnizonu 
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komandirinin əmri ilə ölümə məhkum 
edildik...

Qeyd: Oxucularımız keçmiş 
Azərbaycan təyyarəçisinin sonrakı taleyi 
haqqında kitabdan oxuya bilərlər.

Kitabdan qeydlər

Atamın üzünü artıq xatırlaya bilmirəm. 
Leninin əsgərləri onu gözümün 
qabağında güllələyəndə çox kiçik idim, 
ancaq buna baxmayaraq, o qorxunc 
ölüm səhnəsi heç vaxt yadımdan çıxmır...

***

1953-54-cü illərdə, yəni Stalinin 
ölümü ilə əlaqədar İstanbulda 
“Hürriyyət” və “Yeni səhər” qəzetləri 
xatirələrimin “Türk təyyarəçisi Məmməd 
Altunbay Rusiyadan necə qaçdı?” və 
“Cəhənnəmdə gördüklərim” başlıqları ilə 
8-9 ay ərzində çap etdirdi.

***

Yuxunun ən şirin yerində anamın çox 
uzaqdan gələn səsini eşitdim:

– Məmməd, Məmməd, oyan, bala, 
oyan. Bax, qardaşın paltarlarını da 
geyinib artıq. Yoxsa səni düşmənlərə 
qoyub gedərik ha. Tez ol, dur, vaxt azdır, 
hələ bir dünya görüləsi işimiz var. Oyan, 
bala, aç gözünü.

***

Əvvəlcə, bir nəfər ürkək addımlarla 
çölə çıxdı. Sonra başqa birisi, daha sonra 
da bir neçəsi. Onların ardınca bütün 
qələbəlik bir anda dəhlizin qapısına doğru 
axışdı. Arabir əzilənlər, bir-birini tapdayıb 
fəryad qoparanlar da olurdu. Dəhlizin 
qapısında dayanmış əsgərlər camaatın bu 
təlaşından, bir-birini itələməsindən zövq 
alır, möhkəm və vəhşi səslərlə qəhqəhə 
çəkib gülürdülər.

Anam bir küncə qısılıb, bizi də 
yanına çəkmişdi. Camaatın bir az 
seyrəkləşməsini gözləyirdi. Əsgərlər hey 
“Tez olun! Tez olun” – deyə qışqırırdılar. 

Anam qarğış tökə-tökə yerindən 
tərpəndi.

Qalxıb çölə çıxdıq. Ah, göyün üzü 
nə qədər də gözəl idi. Gözlərimin 
qabağından minlərlə kəpənək uçurdu 
sanki. Ona görə də ətrafı doğru-dürüst 
seçə bilmirdim. Hətta bir-birimizi belə 
aydın seçmirdik. Uzun müddət gözlərim 
işığa alışa bilmədi. Uzun müddət 
gözlərimizdən ixtiyarsız axan gözyaşlarını 
saxlaya bilmədik. Sonra yavaş-yavaş  
böyük həyəti nəzərdən keçirməyə 
başladıq. Yüksək hasara alınmış həyətin 
bir küncündə üçmərtəbəli böyük balkonu 
olan bir ev vardı. Evin pəncərələrindən 
boylanan bir dəstə  adam maraqla bizə 
baxırdı. Vaxt bir müddət sakit keçdi. 
Günəş düz başımızın üstünə qalxanda 
hamı böyük həyəti yer-yer kölgələyən 
ağacların altına çəkilməyə başladı. Dəstə-
dəstə yığılıb danışanlardan hər kəsin 
ağzından bir söz eşitmək olurdu. Kimi 
güllələnəcəyimizi, kimi yandıralacağımızı, 
kimi Sibirə sürgün ediləcəyimizi, kimi də 
azad ediləcəyimizi söyləyirdi...

P.S. Maraqlı faktdır ki, Məmməd 
Altunbay birinci (Azərbaycan) və 
ikinci (Türkiyə) evliliklərindən dünyaya 
gələn hər iki oğluna Oktay adını 
vermişdir. Bizdə olan məlumata görə 
övladlarından biri İsveçdə, digəri isə 
Azərbaycanda yaşayır. Təəssüflər olsun 
ki, Azərbaycanda yaşayan oğlu ilə əlaqə 
yarada bilməmişik...

                    
 
                    Hazırladı: Müşfiq XAN
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Yazıçı Mənzər Niyarlı Yazıçı Vidadi 
Babanlı haqqında yazır: 

VİCDANINI SUSDURMAYAN...

Bir çox roman, povest, şeir, hekayə, 
pyes və publisist məqalələr müəllifi 
Vidadi Babanlı ömrünün yetmiş ilini 
yaradıcılığa həsr etmiş, 90 illik yubiley 
yaşına zəngin bir xəzinə ilə gəlmişdir. 
Vidadi Babanlının yaradıcı ömrü 
Azərbaycan yazıçısının XX əsrin ikinci 
yarısında və müstəqillik dövründə keçdiyi 
mənalı həyat salnaməsini əks etdirir.

Vidadi Babanlı 1927-ci il yanvarın 
5-də Qazaxın Şıxlı kəndində ziyalı 
ailəsində dünyaya gəlmişdir. Atası Yusif 
Babanlı uzun müddət məktəb direktoru, 
daha sonra qəzet redaktoru vəzifəsində 
çalışmışdır. Yazıçı səkkiz aylığında 
olarkən anası dünyasını dəyişir. Təsadüfi 
deyil ki, ana nəvazişinə həsrət qalan 
Vidadi Babanlı sonralar “Anam sən 
oldun” adlı ilk şeirini anasına həsr edir:

Mən onu görmədim, o gözəl xilqət,
Eşitdim dünyadan sürmüş köçünü.
Çökmüş gözlərinə amansız zülmət,
Bitmiş cavan ikən bəxtiyar günü.
 Şeirin birinci bəndində ana 

nisgilini ifadə edən gənc şair başqa bir 
bənddə özünə ana əvəzi – vətəni seçir.

Lakin mən anasız qalmadım yenə,
Anam – mehribanım vətənim oldu.
Çiçəkli bir həyat bəxş etdi mənə,
Hər dağı, dərəsi məskənim oldu.
 V.Babanlı hələ gənc olarkən 

həyatda çox çətinliklərlə, haqsızlıqlarla 
üzləşir, təhqir olunur, hətta heç nədən 
həbsxanaya salınır, ancaq buna 
baxmayaraq sınmır və həyatda öz 
gücünə, öz zəhməti bahasına ayaqüstə 
durmağı bacarır. 

 Atası Yusif müəllim onun 
ədəbiyyat adamı olmağını istəmirdi və 
onu bu yoldan çəkindirməyə çalışırdı. 
Buna səbəb nə idi? – sualına müəllif 
qəzetlərin birinə verdiyi müsahibəsində 
deyir: “Atam tarix müəllimi idi. 
Gələcəkdə sayılıb-seçilən bir qələm sahibi 
ola biləcəyimə heç cür inanmırdı. Bu 
inamsızlıq əsassız deyildi. Atamın böyük 
qardaşı Əli Talib şair təbiətli adam idi, 
şeirlər yazırdı. Ancaq heç nə alınmırdı. 
Şair ola bilmədi. Ədəbiyyat müəllimi 
idi. Atam mənə nəsihət verərkən 
deyirdi. “Əli Talib heç olmasa yaxşı 
müəllimdi. Savadı hesabına çulunu sudan 
bir təhər çıxardır. Ailəsini dolandırır. 
Adamlar arasında hörməti var. Amma 
səndən nə çıxacaq?” O məni mühəndis 
görmək istəyirdi. Mühəndislik camaat 
arasında hörmətli sənət sayılırdı. O 
vaxt Tbilisi şəhərində Qafqaz Dəmir 
Yolu mühəndisliyi İnstitutunun nəzdində 
Azərbaycan şöbəsi açılmışdı. Atam məni 
zorla oraya göndərmək qərarında idi. 
Mən də məcbur olub həmin instituta 
daxil oldum”. 

 Yazıçı “Gizlinlər” romanında Tiflis 
mühitinə alışa bilmədiyini, riyaziyyat 
fənnini qavramaqda çətinlik çəkdiyi üçün 
institutu tərk etməsini, atasından gizlin 
sənədlərini Bakıya Azərbaycan Dövlət 
Universitetinə göndərməsini geniş şəkildə 
qələmə almışdır. Atası oğlunun ondan 
gizlin institutu atmasına qəzəblənir, hətta 
onu cəzalandırır da. “Şeir yazmaqla sən 
balalarını ac saxlayacaqsan. Əlində bir 
sənətin olmalıdır” deyir. Ancaq V.Babanlı 
fikrindən dönmür. Maddi vəziyyətindəki 
çətinliyə qatlaşsa da, Bakıya gedib ADU-

Mənzər NİYARLI
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nun Ədəbiyyat fakültəsində təhsilini 
davam etdirir. İlk yaradıcılığına şeirlə 
başlayan müəllif 1947-ci ildə üçüncü 
kursda oxuyarkən “Anam sən oldun” 
şeirini “Azərbaycan gəncləri” qəzetində 
çap etdirir. Bu şeiri təsadüfən ölməz 
şairimiz Səməd Vurğun oxuyub çox 
bəyənir. “Vidadini itirmişdik, tapdıq” 
söyləyir.

 Vidadi Babanlı universiteti 
bitirdikdən sonra Moskvadakı Qorki 
adına Ədəbiyyat İnstitutuna göndərilir. 
Ancaq institut rektorunun əvəzedicisi 
Seryogin V.Babanlıya məsləhət görür 
ki, o burda aspiranturaya hazırlaşsın. 
Müəllif elə də edir və imtahan verib, 
aspiranturaya daxil olur. Burda 
oxuyarkən “Gəlin” adlı poema yazmağa 
başlayır. Əsərin mövzusu şaxəli və geniş 
olduğu üçün nəzmlə alınmır, ilk dəfə 
olaraq nəsrə keçir, “Gəlin” povestini 
yazır və Bakıya – İlyas Əfəndiyevə 
göndərir. Görkəmli yazıçımız İlyas 
Əfəndiyev əsəri oxuyub bəyənir. Əsər 
çox keçmədən “İnqilab və mədəniyyət”, 
indiki “Azərbaycan” jurnalında çap 
olunur. 

 “Gəlin” əsəri böyüklərin xeyir-
duası olmadan evlənən iki gəncin 
həyatından, “gəlin”lə həyat yoldaşı 
Faiqin ailəsi arasındakı konfliktdən bəhs 
açır. Faiq şəhərdə sevdiyi qızla – həkim 
Şəfa ilə valideynlərdən xəbərsiz evlənib, 
onu kəndə gətirir. Bu da Faiqin ata-
anasının narazılığına səbəb olur. Əsərin 
süjet xətti  M.İbrahimovun “Böyük 
dayaq” əsərini xatırladır. Əgər “Böyük 

Dayaq”da Maya aqranomdursa, bu 
povestdə Şəfa həkimdir. Ancaq 

burda münaqişə, narazılıq qaynata 
ilə yox, qaynana ilədir. Şəfa 

namuslu, işgüzardır. 
Şəhər qızlarına 
məxsus bir az da 
açıq-saçıqdır. 

Sənəm 

arvad oğluna el adəti ilə elçiliyə 
getmədiyi, toyunu eləmədiyi üçün 
gəlini heç cürə qəbul etmək istəmir. 
Gəlini haqqında xoşagəlməz şayiələr 
yayıldığında gəlinlə qaynana arasında 
narazılıqlar dərinləşir. Oxucu gəlini 
təmizliyinə, insanlara qayğıkeş 
münasibətinə görə sevir. Şəfa ilə 
Faiqin bir-biriləri ilə incə rəftarları, saf 
duyğuları, sevib-sevilən gənclərimizə 
bir nümunədir, – desək yanılmarıq. 
Əsərin sonunda qaynana evdən qovduğu 
Şəfanın saflığını, səmimiliyini görüb 
hərəkətlərinin peşmançılığını çəkir. 

 V.Babanlı “Gəlin” povestindən 
sonra ardıcıllıqla “Tanışlarım və 
dostlarım” (1961), “Ayazlı gecələr” 
(1961), “Həyat bizi sınayır” (1964), 
“Vicdan susanda” (1970, 1976), 
“Müqəddəs ocaq” (1983), “Ömürlük 
cəza” (1990, 1998), “Qərib eşq”, “Ana 
intiqamı” (1994), “Zəmanə adamı”, 
“Kişilik haqqı” (2002), “Gizlinlər” (2008) 
və s. əsərlərini yazır. 

Vidadi Babanlıya daha 
geniş şöhrət 
qazandıran 
onun şah əsəri 
“Vicdan 
susanda” 
romanı 
olmuşdur. 
Əsər elmi 
tədqiqat 
institutunda 
baş verən 
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proseslərdən, orda fəaliyyət göstərən 
alimlərin həyatından bəhs olunur. 
Haqsızlığa göz yummağı bacarmayan, 
düzlüyü, həqiqəti sevən Vüqar obrazı  
dövrü üçün yeni idi.  Müəllif əsəri 1965-
ci ildə “Azərbaycan” jurnalında çap 
elətdirir. V.Babanlı əsərdəki obrazların 
xarakterlərini açarkən onların daxili 
aləmini, hiss və düşüncələrini çox 
ustalıqla qələmə almışdır.  Yazıçı 
romanda istedadlı professor,  nəcib insan 
Zöhrab Günəşlinin, hər yerdə özünü 
bilikli göstərən, ancaq dar düşüncəli 
Bəşir Bədirlinin, böyük həyat təcrübəsinə 
malik olan Cövdətin, meşşan, inadkar 
Mərhəmət xanımın, simasız Ziyanın 
obrazlarını ictimai həyatın aktual 
mənzərələri fonunda ümumiləşdirə 
bilmişdi. 

“Vicdan susanda” romanı şöhrətlə 
yanaşı, eyni zamanda müəllifinə bəlalar 
da gətirir, prinsipial qələmə malik 
yazıçını ictimai sınaqlar qarşısında 
qoyur. Həyatın neqativ tərəflərini açıb-
göstərdiyi üçün Vidadi Babanlının 
dünyagörüşündə antisovetizm meyilləri 
axtarılır, kommunist ideologiyasına zidd 
mövqeyinə görə onu işdən çıxarırlar. 
Partiya iclasında haqqında məsələ 
qaldırılır. Bədxahları: “Əsərdəki hadisələr 
real həyatla uyuşmur, sovet adamlarına, 
sovet cəmiyyətinə, sovet quruluşuna, 
sovet alimlərinə böhtan atılır. Sovet 
adamlarının vicdanı susa bilməz. Bu 
başdan-ayağa qarayaxmadır” – deyə 
yazıçını divara qısnayırlar. Diqqət yetirək. 
“Gəlin” povestinin müvəffəqiyyətindən 
sonra müəllifi təmtəraqla partiya 
sıralarına qəbul etmişdilərsə, “Vicdan 
susanda” əsərinə görə Vidadi Babanlının 
partiya sıralarından xaric olunması 
məsələsi qaldırılır. Öz dövrü üçün bu, 
ən ağır cəza hesab olunurdu. Yazıçı 
kitablarını çap etdirə, heç yerdə işə qəbul 
oluna bilməzdi. 

Müsahibələrindən birində 
V.Babanlıdan soruşanda ki: “Əgər vicdan 
susarsa, nələr olar?”, cavabında deyir: 
“Vicdanın susmağı hər şeyin məhv 
olmağı deməkdir. Bütün müqəddəs 
dəyərlərin məhvi deməkdir. Vicdan 
susursa, deməli, səndə nə namus var, nə 

qeyrət var, nə ar var, nə insanlıq var, nə 
alicənablıq var. Vicdan hislərin ən alisidir. 
Vicdan gərək susmasın. Vicdan susanda 
hər şey məhv olur. Onda cəmiyyət də 
qəhr olur, insanlıq da qəhr olur, hər 
şey qəhr olur. Ona görə də vicdanı 
həmişə qorumaq, həmişə oyaq saxlamaq 
gərəkdir. Onu susmağa qoy mamaq 
lazımdır”.  

Vidadi Babanlı həyatın nəbzini 
tutmağı bacaran yazıçıdır. Güclü 
müşahidə qabiliyyəti ölkədə baş verən 
prosesləri zamanında görüb qələmə 
almaqda hər zaman ona yardımçı 
olmuşdur. “Həyat bizi sınayır” romanı 
buna bariz nümunə ola bilər. Keçən 
əsrin ortalarından başlayaraq kənddən 
şəhərə axın çoxalmışdı. Xüsusən 
“təzə şəhər” – Sumqayıtda sənayenin 
inkişafı gənclərin zavodlara can atması 
ilə müşayiət olunurdu. Əsərdəki 
hadisələr də Sumqayıtın Metallurgiya 
zavodunda baş verir. Müəllifin özü də 
qəhrəmanı ilə birgə həmin zavodların 
birinin yataqxanasında tərbiyəçi 
vəzifəsində işə düzəlir ki, qələmə aldığı 
personajlarını yaxşı tanısın.  Bu da 
gerçəkliyin, real həyat həqiqətlərini 
doğru, dürüst göstərməyin üsulu kimi 
parlaq nəticələnmişdi. Əsərin qəhrəmanı 
Həsrətin arxasında canlı həyat 
materialları dayanır. Kənddən şəhərə 
gələn, ali məktəbə daxil ola bilməyən 
qəhrəman zavodda işə düzəlir, öz 
zəhməti bahasına əmək qabaqcıllarından 
birinə çevrilir. Gənclərin sevə-sevə 
oxuduqları bu əsər çap olunduğu dövrün 
aktuallığını şərtləndirməklə, gənc nəslin 
mənəvi tərbiyəsində böyük önəm kəsb 
etmişdir. 

 V.Babanlının ən oxunaqlı, 
yaddaqalan əsərlərindən biri də 
“Müqəddəs ocaq” romanıdır.  Xalq 
danışıq dilini mükəmməl bilən müəllifin 
təhkiyəsindəki koloritli sözlər, təbiilik, 
səlistlik bu əsərdə daha aydın nəzərə 
çarpır. Əsərdə biz dağlar qoynunda 
yerləşən kəndlə, orda yaşayan sadə, 
zəhmətkeş, müdrik insanlarla tanış 
oluruq. Burdakı insanlar öz milli 
adət-ənənələrini, qonaqpərvərliyini, 
kökdən gələn səmimiliklərini qoruyub 
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saxlamışlar. Ümumiyyətlə, bu əsərdə 
olduğu kimi, müəllifin bütün əsərləri milli 
kökə söykənir. Əsərin baş qəhrəmanı 
gənc bioloq Xalisin müalicəvi bitkiləri 
araşdırmaq niyyəti ilə şəhərdən gəlib 
dağlara qalxmasını təsvir edərkən, 
müəllif eyni zamanda təbiətin əsrarəngiz 
gözəlliklərini, gah dumanın ağ tül pərdə 
kimi yellənə-yellənə dağların üstündən 
keçməsini, gah şimşəyin çaxmasını, gah 
da yağışın yağmasını  bir rəsm lövhəsi 
kimi gözümüzün qabağında canlandırır. 
Yazıçı özü də dağlar qoynunda böyüdüyü 
üçün oranın otuna, çiçəyinə, daşına, 
qayasına, bulaqlarına yaxşı bələddir. 

 Bu əsərdə bitkin obrazlardan 
biri də Xeyri kişidir. Xeyri kişi dağların 
yollarına, cığırlarına nabələd olan Xalisə 
yol bələdçiliyi edir, dağlara çıxır, bitkilər 
aləmini ona tanıdır, saf, qonaqpərvər 
kənd əhlini onunla görüşdürür. Xalqının 
dərdinə şərik olan, xeyrinə-şərinə 
yarıyan Xeyri kişi ölüm ayağında da 
özünü yox, camaatını fikirləşir.  Vaxtilə 
böhtanlara məruz qalan bu xeyirxah 
kişiyə xalq düşməni damğasını vurur, 
çirkin niyyətlərdə töhmətləndirirlər.  
Xeyri kişi ölümü də mərd qarşılayır, axır 
dəqiqələrdə ölməyini ona görə istəmir 
ki, kənddə onun təkidi ilə çalınan toy 
şənliyini yasa çevirməsin.  Ona görə 
də bir günlüyə də olsa Allahdan möhlət 
istəyir. 

 Maraqlı obrazlardan biri də insani 
keyfiyyətlərini özündə cəmləşdirən 
müdrik Mövlamoğludur. Müəllif onun 
əsil azərbaycanlılara məxsus xarakterini 
çox inandırıcı şəkildə bədii boyalarla 
canlandırmışdır. Bu obrazlardan başqa bir 
neçə işıqlı surətlər ön plana çəkilmişdir 
ki, onlardan Xıdırla onun qızı Zərrindir. 
Doğma ocağa, kökə bağlı olan Zərrin 
müasir dünyagörüşü ilə seçilir.  Sanki 
kəndlə şəhərin vəhdəti bu qızın simasında 
cəmləşmişdir. 

 “Müqəddəs ocaq” əsərində Xalislə 
Zərrinin bir-birilərinə olan romantik sevgi 
hisləri öz paklığı, təmizliyi ilə diqqəti cəlb 
edir və yadda qalır.  Bu əsərdəki həyat 
həqiqətlərinin dolğun təsviri göstərir ki, 
müəllif süni, şablon ifadələrdən uzaqdır.  
Bu da V.Babanlının daimi yazıçı uğurunu 

təmin edən cəhətlərdəndir. 
Müharibə mövzusu da qocaman 

yazıçının yaradıcılığından yan 
keçməmişdir. 1993-cü ildə müəllif 
Qarabağ müharibəsinə həsr etdiyi “Ana 
intiqamı” povestini yazır.  Azərbaycanın 
görkəmli aktrisası Leyla Bədirbəyli  əsəri 
oxuyub bəyənir və Milli Dram Teatrının 
bədii rəhbəri Həsənağa Turabovdan 
xahiş edir ki, əsəri səhnələşdirsinlər. 
“Mən o əsərdə “ana” obrazını oynamaq 
istəyirəm” deyir. “Ana intiqamı” pyesi 
müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulur və 
“ana” obrazını Leyla xanım oynayır. Bu, 
Leyla Bədirbəylinin səhnədə son çıxışı 
olub.  Çox sevinirəm ki, həmin tamaşaya 
baxmaq mənə də nəsib oldu. 

 Vidadi müəllimin həyatında 
ürəyinə yaxın iki həmdəmi olub 
həmişə.  Həyat yoldaşı və yazı masası. 
Xəstəxanada olarkən müəllif “Salam, 
yazı masam” şeirini ömrünün yarıdan 
çoxunu arxasında keçirtdiyi yazı 
masasına həsr etmişdir. 

Salam, yazı masam, bir daha salam!
Nə müddətdir səndən uzaq düşmüşəm.
Bu təzə görüşdən mən çox xoşhalam,
Xiffətini çəkmək olmuşdur peşəm.

Salam, yazı masam, bir daha salam!
Yaxşı ki, üzmədi bizi intizar.
Səninlə görüşə hədsiz xoşhalam,
Hələ yazılası neçə əsər var.
 Hörmətli Vidadi müəllimin hələ 

yazacağı çox əsərləri var. Arzu edirik 
ki, sevimli yazıçımız o yazı masasından 
ayrılmasın və yeni-yeni əsərlərini yazsın, 
yaratsın. Oxucularının bu zəngin bədii 
xəzinədən öyrəndiyi, bəhrələndiyi, 
ibrət götürdüyü həyat dərsləri saysız-
hesabsızdır. 
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“Keçən günlərin dastanı”
və ya bu da sənə tərcümeyi-hal!

1980-ci illərin ortalarında Yazıçılar 
Birliyi ilə Elmlər Akademiyasının 
Ədəbiyyat İnstitutu ədəbi prosesin 
müzakirəsinə həsr olunmuş birgə 
konfrans təşkil etmişdi. Gənclərin 
yaradıcılığından bəhs edən məruzə 
kəskin tənqidi ruhuna görə fərqlənirdi. 
Bədii ədəbiyyatda “ideyasızlığa”, ədəbi 
tənqiddə isə əsərlərin ictimai-siyasi 
məzmunundan daha çox poetikasının 
araşdırılmasına üstünlük verən gənclərə 
qarşı ittihamlar bununla “əsaslandırılırdı” 
ki, indiki gəncliyin tərcümeyi-halı 
yoxdur...

Aradan keçən illər öz işini gördü. 
Həmin vaxtın tarixin sərt eniş-
yoxuşlarından keçmiş gəncləri indi 
aşağı-yuxarı 60 yaşın həndəvərindədirlər. 
Onlardan biri də Azərbaycan AMEA-
nın müxbir üzvü, əməkdar elm 
xadimi, professor, millət vəkili Nizami 
Cəfərovdur. Onun çoxdan qələmə 
almağa başladığı, müxtəlif vaxtlarda 
və yerlərdə hissə-hissə çap etdirdiyi, 
nəhayət, bu yaxınlarda “XAN” 
nəşriyyatında “Xatirə ədəbiyyatı” 
seriyasından ayrıca kitab kimi 
buraxdırdığı “Keçən günlərin dastanı” 
bütöv bir nəslin, mübaliğə kimi çıxmasın, 
həmin nəslin şahidi və yaradıcısı olduğu 

mürəkkəb və qarışıq bir epoxanın 
tərcümeyi-halıdır (kitabın bir il əvvəl 
“Azərbaycan”da nəşr edilmiş jurnal 
variantında “tərcümeyi-hal” sözü əsərin 
sərlövhəsinə çıxardılmışdı: “Keçən 
günlərin tərcümeyi-halı”).    

Yeri gəlmişkən, Nizami Cəfərovun 
bundan daha əvvəl nəşr etdirdiyi, 
əsasən, akademik araşdırmalardan 
ibarət kitabında da axtarışların başlıca 
obyekti tərcümeyi-haldır: kitab “Tarixin 
tərcümeyi-halı” adlanır. 

Bu iki kitabın – akademik tədqiqatlar 
toplusu ilə bədii publisistikanın ad 
uyğunluğuna görə yanaşı qoyulması, 
müqayisə edilməsi bəlkə də yersiz görünə 
bilər. Ancaq iki kitabın tutuşdurulmasında 
nəzəri maraqlı bir məqam cəlb edir: 
“Tarixin tərcümeyi-halı” yazıdır, elmi 
düşüncənin yazı ilə ifadəsinin mükəmməl 
bir nümunəsidir,   “Keçən günlərin 
tərcümeyi-halı” isə yazıya alınmış şifahi 
mətndir, məhz dastandır.

Dünya modern (və modernist) 
ədəbiyyatının böyük nümayəndəsi 
Ernest Hemenquey son dərəcə yığcam 
və qısa “Nobel nitqi”ni bu sözlərlə 
tamamlamışdı: “... mən çox danışdım. 
Yazıçı insanlara nə demək istədiklərini 
söyləməli deyil, yazmalıdır”. 

Nizami Cəfərov bunun əksini edir, 
“Keçən günlərin dastanı”nı söyləyir 
(söylədiklərini yazır) və mənə elə gəlir 
ki, biz modernlə moderndən sonranın – 
postmodernin fərqlərindən danışarkən 
bu amili də nəzərdən keçirə bilərik. Onu 
da deyim ki, müasir ədəbiyyatımızda 
bu üslub yalnız Nizami Cəfərovun 
yaradıcılığı ilə  məhdudlaşmır. Seyran 
Səxavətin “Dastan”da rəğbətlə 
xatırlanan “Qaçaqaç” xatirə romanının 
da əsas hissələrində şifahi nitqin yazıda 
reallaşdırıldığının şahidi oluruq. 

Kitabdakı mətnin poetik sistemi, 

Məti OSMANOĞLU
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yazı texnikası və texnologiyası epos 
düşüncəsinin “Dəli Kür” romanında 
olduğu kimi yazılı deyil, şifahi reallaşma 
enerjisinə əsaslanır. Kitabda müəllifin 
(və dastançının) dünyaya gəldiyi gündən 
yaddaşına yığdığı və yaddaşda daşıdığı 
“ömür kitabının” (Səməd Vurğun) ayrı-
ayrı səhifələri dastan havası üstündə 
şifahi nitq intonasiyası ilə təqdim edilir. 

Bu “havanın” görünən, aydın təzahür 
edən tərəfləri ilə yanaşı, görünməyən, 
dərində olan, intuisiya ilə üzə çıxan 
yanları da var: “Bir dəfə anam gəldi ki, 
hələ tikilib qurtarmamış təzə evimizin 
kölgəsinə kilim sərib atamla oturmuşuq, 
ağır işdən sonra mən “Koroğlu ilə 
Kürdoğlunun qolu”nu oxuyuram; o 
yerdəyik ki, Kürdoğlu Koroğlunu iki dəfə 
yıxıb, indi də tanımadığı oğlunu məcbur 
edir ki, onunla üçüncü dəfə güləşsin... 
Gözümün yaşı kitabın səhifələrinə 
tökülürdü, ancaq davam eləyirdim. Anam 
əlindəki çaydanı yerə qoyub gülə-gülə:

– Sizə nə olub, niyə ağlayırsınız? – 
deyəndə başımı qaldırıb gördüm ki, atam 
da əməlli-başlı kövrəlib”...

Burada, görünür, K.Q.Yunqun 
“kollektiv şüurdanxaric” dediyi amil 
öz işini görür, dastanın mətni, sadəcə, 
kitabdan gələn “kənar hadisə” kimi 
deyil, əcdadların nə vaxtsa yaşadıqları və 
sonrakı nəsillərin şüurunun altına həkk 
olunmuş real həyatın ayrılmaz bir parçası 
kimi qavranılır: altı yaşında uşaq da, 
kifayət qədər həyat təcrübəsi olan ata da 
həmin an danışılanı (və ya mətni) sadəcə 
dinləmir, özünü danılışanların içində 
görür. Oxucu da, dinləyici də bir vaxtlar 
əcdadların yaşadıqlarını yenidən yaşayır.  
Bu, kənardan baxana nə qədər qəribə və 
gülməli görünsə də...

Yazdıqlarından aydın görünür ki, 
Nizami Cəfərov üçün ömrü ifadə 
etməyin, zamana və zəmanəyə hesabat 
verməyin ən maraqlı forması dastandır. 
“...mən yubiley ərəfəsində kitab 
buraxdırmayacağam, bir Qazax aşığı 
tapıb xahiş edəcəyəm ki, haqqımda 
dastan qoşsun. Dastan hazır olanda dost-
tanışı yığıb yaxşı bir məclis quracağam. 

Biz yeyib-içəcəyik, aşıq da həmin dastanı 
yavaş-yavaş danışacaq”... Bu sözlər 
neçə illər əvvəl Ağamusa müəllimin – 
akademik Ağamusa Axundovun könlünü 
almaq üçün deyilmiş zarafat olsa da, 
Nizami Cəfərovun ömür-gün dediyimiz 
zamana yanaşmasını düzgün anlamaq 
üçün ciddi bir detaldır. Kitabdan əldə 
olunan başlıca qənaət də elə budur: ömür 
özü bir dastandır. Bu başqa məsələdir ki, 
həmin dastanı Qazax aşığı bir cür danışa 
bilər, ömür sahibinin özü isə başqa cür...

Nizami Cəfərov uşaqlıqdan atasız 
böyüyüb, universitetdə oxuyanda maddi 
imkansızlığın sərt üzünü görüb. Ancaq 
tələbəliyinin ilk günlərindən tanıdığım 
Nizami heç vaxt özünə “yetim oğlan” 
münasibəti formalaşdırmadı. Əksinə, yeri 
düşəndə ötkəmliyi və liderlik keyfiyyətləri 
ilə “arxalı adam” təsəvvürü yaratdı. 
Tələbə vaxtı universitetə “ket” deyilən 
idman ayaqqabısı ilə gəldiyi olurdu. 
Nizamini tanımayanlardan bəziləri bunun 
bir geyim tərzi, stil olduğunu düşünürdü. 
Nizami məşhurlaşıb professor, dekan 
və Elmlər Akademiyasının müxbir 
üzvü, millət vəkili olandan sonra da bu 
“tərzinə”, geyim və davranış sərbəstliyinə 
dönüklük etmədi. “Dastan”da maraqlı 
bir xatirə-detal var: yenicə təsis 
edilmiş Atatürk Mərkəzinə rəhbər 
təyin olunmazdan əvvəl Azərbaycan 
Respublikasının ovaxtkı  Prezidenti,  
böyük siyasətçi Heydər Əliyev onu 
qəbula dəvət edir. Gəlməzdən əvvəl 
ona “səliqəli geyinməyi” tapşırırlar. 
Nizami Cəfərov tapşırığa “əməl edib” 
cibində qalstuk aparır ki, görüşdən əvvəl 
boynuna taxsın. Ancaq unutduğu bir şey 
olur: “Aşağı düşə-düşə qalstuku taxdım, 
üst-başıma fikir verdim... Məlum oldu 
ki, başımı çox qırxdırmışam, ayağımda 
idman ayaqqabısıdır – “krossovka””... 

“Keçən günlərinin dastanı”nın bir 
fərqli cəhəti də budur ki, Nizami dönüb 
arxaya baxanda, ağlı-qaralı günləri yad 
eləyəndə ömrün işıqlı, gülən tərəfini 
görür, zamanın sərt üzünə təbəssümlə 
boylanmağı bacarır. Mən bu keyfiyyəti 
öz atamda da görmüşdüm və çox yüksək 
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qiymətləndirirəm.
Nizaminin “Dastan”ında adı keçən 

insanların, məkanların, mühitlərin xırda 
istisnalarla, demək olar ki, hamısını 
mən də yaxından tanıyıram: Nizami 
ilə eyni rayonda dünyaya göz açmışıq, 
ucqar Ağstafa rayonundan Bakıya eyni 
qatarın sərnişinləri kimi gəlmişik. Bakı 
ikimizi də eyni sifətlə qarşılayıb: “ADU 
(indiki BDU)-nun jurnalistika fakültəsinə 
sənəd vermək istəyəndə iki il iş stajı tələb 
etdilər... Hüquq fakültəsi. Alınmadı... 
Tarix. Alınmadı... Universitetin geniş 
idman zalında yuxarısında “Filologiya 
fakültəsi” yazılmış guşəyə yaxınlaşdım”. 
Nizamidən iki il əvvəl həmin guşəyə elə 
həmin hislərlə mən də yaxınlaşmışdım...

Bakıda eyni universitetin eyni 
fakültəsində oxumuş, eyni müəllimlərdən 
dərs almış, eyni tədbirlərdə iştirak 
etmişik. İkimiz də Yazıçılar İttifaqı 
mühitində, demək olar ki, eyni 
dövrdə işləmişik, ədəbi tənqidin və 
ədəbiyyatşünaslığın ictimai rəyə 
təqdim olunmasında paralel fəaliyyət 
göstərmişik. İyirmi ildən də çoxdur ki, 
eyni universitetdə, eyni fakültədə çalışırıq 
(xüsusi minnətdarlıq hissi ilə qeyd etmək 
istəyirəm ki, mənim universitetə müəllim 
gəlməyimin səbəbkarı Nizami Cəfərov 
olub). 

Lakin tanıdığımız eyni insanlara, 
iştirakçısı olduğumuz eyni hadisələrə 
Nizaminin yanaşması, baxışı, düşüncələri, 
təqdimat tərzi son dərəcə fərdi və 
fərqlidir, onun özünə aiddir və burada 
“mən də belə düşünürdüm”ə yer qoymur. 

Böyük yazıçımız (və “Keçən günlərin 
dastanı”nın qəhrəmanlarından biri) İsa 
Hüseynov – Muğanna ədəbiyyatımıza 
“Doğma və yad adamlar” yanaşması 
gətirmişdi. Nizami Cəfərovun 
“Dastan”ında doğma və yad adamlardan 
daha çox, doğma və yad mühitlər var. Bu 
yanaşma, həmin mühitləri təmsil edən 
insanlara da sirayət edir. Bakı Dövlət 
Universiteti, ilk gəlişindən başlayaraq 
ayrı-ayrı dövrlərini bütün rəngləri və 
təfərrüatları ilə canlandırdığı filologiya 
fakültəsinin mühiti Nizami üçün ata ocağı 

qədər doğmadır. Bu mühitin insanları 
həm elmləri, həm insani keyfiyyətləri, lap 
elə çatışmayan cəhətləri ilə də müəllifin 
ürəyinə, duyğularına yaxındırlar. Nizami 
hətta davranışını, elmi səviyyəsini qəbul 
etmədiyi insanlar barədə söz açmaq 
zərurəti yarananda da zarafatla, yumorla 
danışır, yumorun duzu, tənqidin dozası 
artanda isə mətnə ciddi üslubla müdaxilə 
edərək doğmalıq, simsarlıq ruhunu yerinə 
qaytarır.

Aspiranturanı bitirdikdən sonra bir 
müddət işlədiyi Elmlər Akademiyası isə 
Nizaminin xatirələri, ömür-gün dastanı 
üçün yad, ögey və anlaşılmaz mühitdir: 
insanları ona tanış olsalar belə, mühitin 
yadlığı insanlar haqqında mülahizələrə, 
xəsisliklə verilmiş xarakteristikalara, 
ayrı-ayrı detallara da öz təsirini göstərir. 
“Universitetdə yer olmadığına görə Tofiq 
müəllimin (mərhum akademik Tofiq 
Hacıyev – M.O.) tövsiyəsi ilə təyinatımı 
Akademiyanın Dilçilik İnstitutuna aldım. 
Məni akademik Məmmədağa Şirəliyevə, 
müxbir üzv Zərifə Budaqovaya tapşırdı... 
Qəribə bir mühit idi... Heç Ferdinand de 
Sössürün özü də baş çıxartmazdı...”

Bu təqdimatın məntiqi nəticəsinə görə 
həmin mühitdən Nizami Cəfərov da 
axıra qədər baş aça bilmir. Yad mühitə 
məsafədən baxış isə oradakı insanları 
(və Azərbaycan elminin faciələrini) 
yaxın plana gətirib böyüdür. “Yaxın 
planla” işləmək bəzən müəllifi dastan 
(şifahi nitq) texnikasından yazılı nəsr 
texnikasına keçməyə vadar edir, tragik 
şəraitin ayrı-ayrı təfərrüatları canlandırılır. 
Həmin şəraitin ən böyük faciəvi 
qəhrəmanlarından biri olan professor 
Vaqif Aslanovun  – bu gün elmi 
arenada əvəzini görmədiyimiz nəhəng 
bir alimin yersiz çəkişmələrin qurbanı 
olması, yaradıcılığının ən məhsuldar, 
enerjisinin aşıb-daşan vaxtlarında fərdi 
münasibətlərin toruna düşüb oradan çıxa 
bilməməsi dərin təəssüf və ağrı doğurur. 

Azərbaycan dialektologiyasının 
yaradıcısı, qocalanda həmin intriqa 
mühitində məsxərəyə çevrilən akademik 
Məmmədağa Şirəliyevin sonu da 
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Azərbaycan elminin, ümumiyyətlə 
Azərbaycan tarixinin böyük vicdan 
ağrısı kimi təqdim edilir, bu təqdimatdan 
sarsıdıcı bir təəssürat qalır: “Akademik 
M.Şirəliyev rəhmətə gedəndə ailəsi 
onun kitabxanasını satmaq istədi; onsuz 
da, hamı bilirdi ki, ən yaxşı kitablar 
sağlığında satılıb, ona görə də alan 
olmadı, pəncərədən həyətə tökdülər... 
İçərisində “professor”un imzası olan 
kitabları”.

Akademiyanın müxbir üzvü Zərifə 
xanım Budaqova təkcə filologiyamızın 
deyil, Azərbaycan tarixinin yaddaşında 
parlaq, parlaq olduğu qədər də 
müəmmalı bir şəxsiyyət kimi qalmış 
Aydın Məmmədov da Nizaminin 
“Dastan”ında yad mühitin adamlarıdır 
və onların kimliyi dastan poetikasının 
imkan verdiyi çərçivədə “sərt realizm” 
mövqeyindən işıqlandırılır...         

Universitet mühiti, burada fəaliyyət 
göstərən alimlər isə epos poetikasının 
“oyun şərtləri” daxilində, qəhrəmanlıq 
dastanlarının aparıcı obrazları kimi 
ideallaşdırılır. Bunun başlıca obyektiv 
səbəbini inkar etmək mümkün deyil: 
biz təhsil aldığımız dövrdə Azərbaycan 
dilçilik elminin nəhəng simaları 
universitetdə fəaliyyət göstərirdilər. 
Muxtar Hüseynzadə, Nəsir Əhmədov, 
Əlövsət Abdullayev, Tofiq Hacıyev, Yusif 
Seyidov, Ağamusa Axundov, Musa 
Adilov, Fərhad Zeynalov, Abdulla 
Vəliyev, Samət Əlizadə dilçilik 
elmimizin yaradıcıları idilər, biz 
dərsimizi onlardan, onların 
kitablarından alırdıq... 
“Klassikləri” özlərinin 
yetirmələri olan 
maraqlı bir gənc 
nəsil izləyirdi: 
Kamil Vəliyev, 
Elbrus 
Əzizov, 
Firudin 
Cəlilov, İsmayıl 
Məmmədov... 

Lakin bu mühitin də elə 
gerçəkləri var ki, oranı yaxından tanıyan 

bir adam kimi məni müəlliflə dialoqa – 
atüstü deyişməyə təhrik edir. Universitet 
həyatının da “ağlamalı” dramları, gülməli 
məsxərələri gözümün önünə gəlir... 

Kitabda haqlı olaraq “Azərbaycan 
dilçilərinin müəllimi” kimi anılan 
məşhur professor öz alim həmkarı 
Əbdüləzəl Dəmirçizadə ilə aralarındakı 
“mübtədanın cümlənin baş üzvü olub-
olmaması” barədə mübahisəni Mircəfər 
Bağırov səviyyəsinə qaldırdığını bizə – 
tələbələrə həvəslə danışırdı. Böyük alim 
mübtədanın cümlədə baş üzv olduğunu 
“sübut etmək” üçün Azərbaycan xalqının 
və elminin əliqanlı qatilinə şikayət 
edibmiş. Maraqlısı 
da budur ki, 
Mircəfər 
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Bağırovun hüzurunda “səhvini” boynuna 
alıb, ondan bağışlanmaq diləyən 
Ə.Dəmirçizadə iclasdan çıxandan sonra 
hələ heç Mərkəzi Komitənin binasını 
tərk etməmiş müəllimimizin qulağına 
pıçıldayır ki, mübtəda ikinci dərəcəli 
üzvdür. Müəllimimizin bu məsxərəni – öz 
rəqibini siyasi yolla “aradan götürmək” 
cəhdlərini ahıl çağında elm yolunda 
xüsusi bir fədakarlıq kimi qələmə verməsi 
Azərbaycan elminin tarixinə vicdan 
rahatlığı verəcək hadisə deyildi və bu 
lağlağı söhbətdən sonra böyük alimin 
mühazirələrinə də lağlağı bir münasibət 
bəslənilirdi...

O dövrün ictimai əxlaqı görkəmli 
türkoloq alimi qəbul imtahanları 
mövsümünün daimi və əvəzolunmaz 
“komissiya sədri” kimi mafiya atasına 
çevirmişdi. Bu cür mafiya ataları 
sayəsində millətin təbii seçim imkanı 
əlindən alınırdı, ali təhsil almaq haqqı 
sahiblərindən qəsb edilərək “gözləri 
dayısının gözlərinə oxşayanlara” verilirdi. 
Bunları Nizami Cəfərov açıq şəkildə dilə 
gətirməsə də, “Dastan”ın məndə oyatdığı 
ağrılı  xatirələrindəndir...  

“Dastan”ın maraqlı “qollarından” 
biri də Yusif Səmədoğlu haqqındadır. 
Burada Nizaminin “Ulduz”a təqdim 
etdiyi və aradan xeyli vaxt keçəndən, 
Yusif Səmədoğlu “Azərbaycan” jurnalına 
baş redaktor vəzifəsinə gedəndən 
sonra həmin jurnalda nəşr olunmuş 
“Füzulidən Vaqifə qədər” məqaləsinin 
hekayəsi verilir. Məsələ bundadır ki, 
həmin məqalənin “Ulduz” jurnalının 
redaksiyasında ilk oxucusu mən 
olmuşam. Yazını yüksək rəyimi bildirərək 
çapa imzalaması üçün Yusif müəllimə də 
mən təqdim etmişəm. Məqalə ilk dəfə 
həcminin böyük olduğuna görə çapa 
göndərilməmişdi... 

Nizami Cəfərov məqalənin 
macərasını redaksiyadakı “çax-çuxla” 
əlaqələndirir. Mənə elə gəlir ki, bu da 
müəllifin məsələyə doğma və yad mühit 
yanaşmasından – hələ tələbəlikdən 
“Ədəbiyyat qəzeti”nə doğma evi kimi 
isinişmiş bir adamın “Ulduz” jurnalına 

soyuq münasibətindən gəlir. Bu gün ayrı-
ayrı detalları dəqiq xatırlaya bilməsəm 
də, Nizami Cəfərovun məqaləsinin 
jurnaldan-jurnala səyahəti, olsa-olsa, 
Yusif müəllimin bənzərsiz iş üslubu ilə 
izah oluna bilər və “Dastan”da Yusif 
Səmədoğlunun bir şəxsiyyət və yazıçı 
kimi bənzərsizliyi böyük həssaslıqla 
açılıb... 

Bəzi məqamlarda “deyişmə” üçün 
ayaq versə də, “Keçən günlərin 
dastanı”nda mətn elə qurulub ki, 
bütün hallarda müəllif haqlıdır: burada 
hökmü obyektiv həqiqətdən çox dastan 
poetikasının məntiqi verir. Qarşımızda 
“Dastan” əvəzinə, elmi araşdırma və ya 
publisistik salnamə olsaydı, müəllifdən 
tələb edə bilərdik ki, bunu niyə belə 
yazıb, yaxud filan hadisənin üstündən 
niyə sükutla keçib...

Kitabın əksər yerlərini Nizaminin 
öz səsi ilə oxudum – elə bil qarşımda 
dayanıb danışırdı. Bəzi yerlərdə 
mən də səsimi  onun səsinə qatıb, 
sözünü kəsdim. Qulağımda gülüşünün 
cingildədiyi anlar oldu. Kitabı oxuya-
oxuya bir neçə dəfə mən də ürəkdən 
qəhqəhə çəkib güldüm... 

Bu yazını yazanda isə oxuduğu 
dastandan həyəcanlanıb gözünün yaşını 
kitabın vərəqlərinə tökən uşaq, uşağın 
kitabdan başını qaldıranda gördüyü 
kövrəlmiş ata və kənardan onlara 
baxıb gülən ana tablosu zaman-zaman 
gözümün önündə canlandı.
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O “Ruhani”dən sonra İsa 
Muğannanın ruhu qarşısında 

sazdan üzr istədim...

1997-ci ilin yayı idi. Doqquzuncu 
sinfi bitirib tətilə buraxılmışdım. Evdə 
nənəmin əldamındakı taxçasından 
üstündə “Yanar ürək” sözləri yazılan 
kitab tapdım. Adı maraqlı gəldi. 
Oxumaqçün götürdüm. Yadımdadı üç ay 
boyunca Pənahi Makulunun “Səttarxan” 
romanını iki cilddə, Nəzər Heydərovun 
“Zəngəzur dağlarında”, Həsən 
Seyidbəylinin “Cəbhədən cəbhəyə” 
kitablarını oxuyub bitirdim. Arada 
dincəlməkçün rayon kitabxanasından 
götürdüyüm Conatan Sviftin “Qulliverin 
səyahəti” romanını təkrar oxuyurdum. 
Və bütün bu müddətdə İsa Hüseynovun 
romanını tamamlamağa çalışırdım. 
Dərslərin başlamasına bir-iki gün qalmış 
bitirə bildim. O vaxt dərsləri öyrənə 
bilməyəndə belə deyirdik – “oxuyuram, 
başıma girmir”. “Yanar ürək” də başıma 
girmədi.

Nənəmdən bunun səbəbini soruşdum. 
Qısaca bildirdi:

– O kitab hələlik sənin başınçün deyil.
Məyus oldum. Xətrimə dəydi.
Səhəri gün Azərbaycan televiziyasında 

“Tütək səsi” filmini verirdilər. Nənəm 
məni çağırdı:

– Gəl otur, bu kinoya yaxşı-yaxşı bax.
Filmi çox sevmişdim. Bitəndən sonra 

dedi ki, İsa Hüseynovun əsəri əsasında 
çəkilib.

Sonralar, başım on ildən çox təhsilə 
qarışdı...

2011-ci ilin payızı idi. Şəmil Sadiqlə 
Xocalı faciəsinin 20-ci anım ilinə həsr 
edib birlikdə yazdığımız “Ümidlərin izi 
ilə” romanını tamamlayıb fevrala qədər 
çapa verməyə hazırlaşırdıq. Dostumun 
yazdığı hissələrdən birində “İdeal” adlı 
romana rastladım. Rastladım deyəndə 
ki, biz bir-birimizin yazdığı hissələri, 
yalan olmasın, on dəfə oxuyub üstündə 
saatlarla işləyirdik. Hə, romanın 
müəllifinin adı illər öncə mənim 
başımçün olmayan o kitabı xatırlatdı. Və 
yalnız o zaman öyrəndim ki, bu “İdeal” o 
“Yanar ürəkdi”. Həyatın işinə bir bax!

2012-ci ilin fevralı gəldi. Kitabımızın 
təqdimatı uğurla keçdi. Amma bu həmin 
ilin ən yadda qalan hadisəsi deyildi. 
Çünki üstündən iki-üç ay keçəndən 
sonra İsa müəllimlə, İsa Muğanna 
ilə, uşaqlığımın o “başıma girməyən” 
əlçatmaz İsa Hüseynovu ilə real həyatda 
görüşdük. Hüsü Hacıyev küçəsində 
“Yazıçılar binası”ndakı o ev, özümüz 
də hiss etmədən, doğma ünvanımıza 
çevrildi. İsa müəllim mənimçün yaşımın 
bu çağına qədər həyatımda yaxından 
tanıdığım ən fövqəl insan oldu. Bu 
görüşün səbəbkarları olan dostlarım 
Şəmil Sadiqə və Əli İbrahimbəyliyə hər 
zaman minnətdarlıq hissi duyuram.

2013-cü il idi. Çalışdığım “Hədəf” 
nəşrlərində bir-birinin ardınca İsa 
Muğannanın “İdeal”, “Məhşər” (“Ənşər-
mən şər”), “Qəbiristan”, “GurÜn”, 
“İsahəq, Musahəq” və “Cəhənnəm” 
romanlarını, povestlərini isə “İlan 
dərəsi”, “Kollu koxa”, “Şəppəli” və 
“Saz” kitablarında çap etdik. Bunu 

Müşfiq XAN
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da deyim ki, müəllif “İdeal” romanını 
həmin il növbəti sonuncu düzəlişləri ilə 
yenidən işlədi. Həmin əlyazmalar bu gün 
nəşriyyatımızın arxivində qorunur.

Havalar azca isinən kimi “Atatürk” 
mərkəzində böyük bir təqdimat və İsa 
müəllimlə görüş keçirdik. O günlər İsa 
müəllimin səhhəti sözünə baxmırdı. 
Halı tez-tez dəyişirdi. Elə tədbirə də 
çox gec gəlmişdi. Həmin gün kürəkəni, 
rəhmətlik Elbrus bəylə tədbir salonuna 
girəndə oxucuları İsa müəllimi çox 
böyük bir sevgi ilə qarşıladılar. Bunu 
sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Həyat 
yoldaşı, rəhmətlik Firuzə xanım da xalq 
yazıçısının qoluna girmişdi, həm də heç 
zaman büdrəməyəcək azman bir canlı 
sütun kimi. O gün o mənzərəni, sadəcə, 
orada görmək lazım idi. Sevgidolu, 
güvən dolu baxışlar möhtəşəm hislər 
yaradırdı.

2014-cü il... Aprel... Ayın biri...
Günün tələb etdiyi ovqata uyğun 

hər kəs zarafatlaşır, şən əhvali-
ruhiyyə yaratmağa çalışır, qayğılardan, 
problemlərdən bir az uzaqlaşır, ya da 
ki, uzaqlaşdığını sanırdı. Amma bunlar 
sonra, hər kəs səhər oyanıb məktəbə-
işə gedəndə olacaqdı. Olmadı. Həmin 
gün hamının yerinə ən ağır zarafatı İsa 
Muğanna elədi. Hamıdan əvvəl, səhərə 
yaxın... Yaratdığı “SafAğ” elmini bizə 
əmanət edib göyün yeddinci qatına 
qalxdı...

Uşaqlıqdan evimizdə həmişə tar 
və pianino olub. Rəhmətlik atam tar 
məktəbini bitirmiş, anamsa fortepiano 
fakültəsindən məzun olmuşdu. Səbəbini 
bilməsəm də, buna görə özümü həmişə 
qınasam da tarı, ümumiyyətlə, simli 
alətləri sevə bilməmişəm. 
Ələlxüsus sazı. İllər sonra 
anladım ki, bunun 
baiskarı 
iştirak 
etdiyim 
şənlik-
məclislərində 
bu milli musiqi 
alətimizi gözdən 
salan aşıqlardır. Ta ki 
İsa Muğanna ilə vida gününə 
qədər...

3 il olacaq... Həmin gün Fəxri 

Xiyabanda İsa müəllimin məzarı başında 
çalınan “Ruhani” havasının sədaları hələ 
də qulaqlarımdan getmir... İsa müəllim 
mənə ədəbiyyatla yanaşı, həm də sazı 
sevdirdi. Həmin gün İsa Muğannanın 
ruhu qarşısında sazdan üzr istədim...

Ölümdən sonra həyat var. Mən 
buna bütün varlığımla inanıram. Və 
qəbul etdiyim bu reallığa nə zamansa 
darvinistlərin, yaxud metafiziklərin 
pəncərəsindən baxmağı düşünməmişəm. 
İsa Muğanna da, sadəcə, dünyasını 
dəyişdi. O, dünyasını dəyişəndən qırx 
gün sonra nəşriyyatımızın çap etdiyi 
“Ölümdən sonrakı həyat” kitabına son 
söz yazanda da bunu hiss edirdim, indi 
də.

Sadəcə, bir şeyə təəssüf edirəm – hər 
ay çap olunan, dərgilərdə, saytlarda 
yayımlanan onlarla Azərbaycan müəllifi 
arasından heç kim İsa Muğannanın 
“Şinel”indən çıxmadı. “SafAğ” elmi başı 
gündəlik ədəbiyyat qayğılarına qarışmış 
tənqidçilərin belə diqqətini çəkmədi. 
Məhz bu səbəbdən xalq yazıçısı dünyasını 
dəyişəndən sonra ilk dəfə “Hədəf” 
nəşrlərində işıq üzü görən “Türfə” 
romanı yetim uşaq kimi yol gözlədi, 
gözləyir...

Və bir də, “İdeal” (yaxud “Məhşər”) 
“Dəniz kənarı ilə qaçan alabaş”dan heç 
vaxt geri qalmadı. Yalnız məkanda 
şansı gətirmədi – 

Azərbaycan 
Qırğızıstan 
deyildi...
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“Əbədi göy səmasız”
(“Без вечного синего неба”)

MƏNİM HACI MURADIM VƏ YA 
QAFQAZDA MÜHARİBƏ NECƏ BAŞLADI?

Demə, küləyin buludsuz xəyallar 
səltənətinə doğru qovduğu ləçəklə də 
doğmalaşmaq olarmış? Bir dəfə çöl ilə 
öz bağ evimə gedərkən otların arasından 
güclə gözə dəyən asan ləçəklənən 
moruq güllü qanqalı görüb mən də belə 
bir vəziyyətə düşmüşdüm. Ləçəklər 
bir-birinin ardınca qurumuş çiçəyi tərk 
edirdi. Onların uçuşması mənim qəlbimi 
kor etdi, yadıma Lev Nikolayeviç Tolstoy, 
onun qanqalı və Hacı Murad düşdü. 
Məni onlarla bağlayan şəxsi, bioqrafik 
məqamlar  vardı. 

Çöldə o gözlənilməz görüş olmalı 
idi ki, illərlə mürgüləyən yaddaşım 
oyansın – atamın elədiyi bir söhbəti 
unutmamışdım.

“Hacı Murad” Lev Nikolayeviçin 
yaradıcılığında ən parlaq povestdir, 
burada o xəsisliklə, təfsilata girmədən 
türklərlə bağlı epoxanı göstərmişdir. 
Lakin tarixçilər onun Zaman yolundakı 
işarələrini görməmişlər... Mən bunu 
anlayanda əmin oldum ki, Lev Tolstoy 
gerçəkdən hətta bir damcı suda varlığın 
dərinliklərini görmüş böyük filosofdur. 

Yazıçı gənc ikən Qafqaz 
müharibəsindən qalan təzə yaralara 
toxunmuşdur. Bu müharibə barədə 
bizim bildiklərimiz çox cüzidir. O isə 
başqalarının indi də görə bilmədiyini 
görmüşdür. 

Bəşəriyyətin dördüncü  irqi

Tolstoy yazırdı: ”Hacı Murada 
böyük hörmət bəsləyən və məşhur 
naibi, sadəcə, görmək üçün dəfələrlə 
istehkama gəlmiş Taş-kiçu kumık 
aulunun sakinləri Hacı Muradın yola 
düşməsinə üç gün qalmış onun yanına 
elçilər göndərmişdilər ki, cümə günü 

onların məscidinə təşrif etməyi  ondan 
xahiş etsinlər...” 

Kimin üçünsə bunlar, sadəcə, 
povestdən  alınmış  sözlərdir, amma 
mənim üçün  əcdadlarımın həyatının bir 
səhifəsidir. Vətənimin işğalının tarixidir. 

Taş-Kiçu babamın doğulduğu Aksay 
kəndinin yaxınlığında bir rus qalası idi. 
Povestdəki hadisələr bizim nəslimizə 
yaxındır, ona aiddir. Taş-Kiçuda 
qaldığı evin artırmasında Hacı Muradı 
güllələyən Arslan xan da bizdəndi, 
Aksaylıdır. Onu belə davranmağa adət 
vadar edirdi. Bizdə satqınlıq və qan 
intiqamı unudulmurdu, alçaqlığa görə 
isə hamı, hətta naiblər belə cavab 
verməli idilər.

Qabaqlar Qafqaz atalarından öyrəndiyi  
adətlərlə yaşayırdı.

Lev Nikolayeviçin iti gözü 
qafqazlıların məişətinin detallarını qeydə 
almışdır. Onun Aksaya getməsinə 
şübhə yoxdur, ona görə ki zamanında 
Taş-kiçuda xidmət keçmiş və yerli 
aristokratlardan kumık dili dərsləri 
almışdır – bunu onun tərcümeyi-halını 
yazanlar da qeyd etmişlər. Türk dili 
Qafqaza yabançı deyildi, bütün mədəni 
insanların onu bilməsi adi bir şeydi.

Qraf Tolstoyun bizim evdə də olduğunu 
güman etməyə çox şey əsas verir. Yox, 
bizim ailə ənənələrini nəzərdə tutmuram. 
Hətta mənim onun qəhrəmanının adını 
daşımağımı da. Məsələnin kökü daha 
dərinə gedir... 

1826-cı ildən babalarım Sankt-
Peterburqa zati-alilərinin şəxsi müşayiət 
dəstəsində xidmət etməyə çağırılırdılar. 
Onlar rus imperatorlarını mühafizə 
edirdilər. Moskvalı qraf bizim evin 
yanından düz keçə bilməzdi. 

Qafqaz belədir, bu da onun daha bir 
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adəti... Qonaq evin yaraşığıdır.
Adətlərdən, ənənələrdən xalq, onun 

mədəniyyəti formalaşır. Həyatda hər şey 
bir-birilə əlaqəlidir, ədəbiyyatsa heç kəs 
tərəfindən yazılmamış bu qaydanı yalnız 
əks etdirir. 

Beləliklə, “Hacı Murad”ın ilkin 
variantını Lev Nikolayeviç 1902-1905-
ci illərdə tamamlamış, təfsilatlarla 
zənginləşdirmişdir. Niyə görə? 
Düşünürəm ki, bu mənim ulu babam 
Əbdüssalam Acının Yasnaya Polyanaya 
səfərindən sonra olmuşdur.

Ulu babam hərbçi, adətlərə sayğı 
göstərən əsl qafqazlı idi və özü ilə 
Tolstoya hədiyyə etmək üçün yapıncı və 
yazıçıda çatışmayan canlı müşahidələr 
gətirmişdi. Axı şəxsi müşayiətdə 
xidmətə qədər ulu babam Qafqazda 
Qahirə Müsəlman Universitetini ilk 
bitirənlərdən biri idi və onun rəyi 
dünyanı dərk etməyə can atan qrafı, 
şübhəsiz, maraqlandırırdı. Bunu heç də 
özümü gözə soxmaq üçün demirəm, 
onda unsiyyət etmək üçün təsadüfi 
adamları deyil, titul və bilikcə özünə 

bərabər olanları tapırdılar. 
Yasnaya Polyanadakı 

görüş, ilk növbədə, yazıçıya 
lazım idi, axı o islam 
görməmişdi. Onun xidmətdə 
olduğu vaxtlar Şimali 
Qafqazda hələ islam yox idi! 
İnanmaq çətindirmi?

Nə olar... Tolstoyu 
oxuyaq: “Ayaqqabılarını 
çıxarıb dəstəmaz aldıqdan 
sonra ”Hacı Murad” 
ayaqyalın yapıncının 
üzərində dayandı, sonra 
baldırlarının üzərinə oturdu 
və əvvəlcə barmaqları ilə 
qulaqlarını tıxadı, gözlərini 
yumdu, üzü şərqə duraraq 
(kursiv mənimdir-M.A.) adi 
dualar oxudu. Yalnız onda 
o, namaza başladı, onu 
bitirəndən sonra “əvvəlki 
yerinə qayıtdı...”.

Məlumdur ki, sünni 
müsəlman ibadətini üzünu 
şərqə deyil, cənuba, Məkkəyə 
(Kəbəyə) tərəf tutaraq yerinə 

yetirir. Şəriət ona gündə beş dəfə – 
sübhlə gün doğuşu arasında, günorta, 
günün batmağına bir az qalmış, gün 
batdıqdan sonra, həmçinin yatmazdan 
əvvəl namaz qılmağı əmr edir. Hər hansı 
münasib yerdə, hətta yol kənarında 
namaz qılmaq mümkündür. Namazdan 
öncə dəstəmaz alınmalıdır... Görürük ki, 
islamda hər şey aydın və anlaşılandır, 
Tolstoyun təsvir etdiyi isə anlaşılmayan 
başqa bir şeydir. Doğru sual ortaya çıxır: 
Hacı Muradın inancı nədir?  

O, üzünü şərqə tutaraq özü də 
bilmədən hansı duaları oxumuşdur? 
Nə üçün Tolstoy bunları “adi” dualar 
adlandırır. Nədir bu – ikili standartmı? 

“İkili standartla” dua edən isə təkcə 
Hacı Murad deyildir, müharibədə iştirak 
edən bütün qafqazlılar belə dua edirdilər. 
Onlara görə rusların Qafqaza gəlişi 
əvvəlki mənəvi mədəniyyətin iflası və 
yenisinin qazanılması idi... Heyif. 

Tarix göstərir ki, IV əsrdə (304-cü il) 
Səmavi Allaha (Tenqriyə) inam Qafqazın 
müxtəlif tayfalı xalqlarını yaxınlaşdırmış, 
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onları böyük hərflə vahid  türk və ya 
Qafqaz ümmətinə çevirmişdi. Onda 
özünün yeni mənəvi təsisatına sahib 
Qafqaz Albaniyası dövləti ortaya 
çıxmışdı.  

İndi müharibə bu yaxınlığı dağıdır, 
yeni dini istinadgahlar aramağa vadar 
edirdi.

Mənən doğmalaşmış dağlılar 
haqqında əvvəllər çox ehtiramla 
yazırdılar, onlara nə indiki kimi “qafqaz 
milliyyətindən olan şəxslər”, nə də XIX 
əsrdə olduğu kimi “vəhşilər” demirdilər. 

Antropoloq İ. Blumenbax 
(1752-1840) və digər qərb 
alimləri ekspedisiyalardan və elmi 
mübahisələrdən sonra bəşəriyyətin 
dördüncü irqinin – qafqaz irqinin 
ayrılması üzərində təkidlə dayanırdılar 
(22). O zamanın qafqazlıları dəyanətlilik 
və mənəvi təmizliyə görə planetin digər 
xalqlarından fərqləndirirdilər... 

Burada mən məhz elə bu barədə 
söhbət açmaq istəyirəm. XVIII əsrdə 
başqa bir Qafqaz mövcud idi.

Fikir verin ki, Qafqaz müharibəsi 
(1817–1864) haqqında yazılmış 
kitablarda onun səbəbi ilə bağlı eyhama 
belə rast gəlinmir – Rusiya  nə üçün 
Qafqazın üzərinə getdi?! Müsəlman 
dövlətini müdafiə  edərkən Şamilin 
apardığı “dağlıların qəzavat bayrağı 
altında azadlıq müharibəsinə” inanmaq 
təkcə elə ona görə olmaz ki, Qafqaz 
müharibəsi 1817-ci ildən daha əvvəl 
başlamışdı, imam Şamil və onun 
müridləri 1834-cü ildə ortaya çıxdılar. O 
zaman Qafqaz artıq qanlı qırğın səhnəsi 
idi. Terekdən Araza,  Xəzərdən Qara 
dənizə qədər müharibə cövlan edirdi.

XVIII əsrdən başlayaraq ruslar 
Qafqaz xətlərini – Qızılyar, Mozdok, 
Kuban-Qara dəniz və digərlərini, 
əlbəttə, gələcək teokratik “dövlətə” qarşı 
tikmirdilər. Buraya qoşunları, adamları 
çəkib gətirirdilər... İranla Türkiyənin 
bura nə aidiyyəti, onların Qafqazla işləri 
yox idi, öz qayğıları onlara yetərli idi... 
Bunlar barədə düşünməyə dəyərmi? 
Məncə, dəyər.

“Qafqaz müharibələri” həmişə 
siyasətin tapmacasıdır, həm də çoxdan 

yaranmış tapmacalardandır. Onlar nə 
bu gün, nə də dünən yaranmayıb. Hələ 
İvan Qroznının zamanında (1560-cı 
ildən) Moskvanın hərbi təzyiqi özünü 
göstərməkdə idi. Həştərxan xanlığını 
işğal edən rus çarı nəfəsini dərən kimi 
Qafqazın üzərinə getdi. Təkcə XVI 
əsrdə Moskva on yürüş etdi və cavab 
olaraq on məğlubiyyət gördü (23). 

Faciə hətta hələ o zaman da deyil, 
daha əvvəl başlamışdı. Onun bu 
yüksəlişi XIX əsrə təsadüf etdi. 1864-
cü ildə Qafqaz Albaniyasının ərazisi 
fəth olundu, sonrakı yarım əsrdə 
isə mənəviyyat daşıyıcıları ovlanırdı. 
Qafqaz irqi, onun dini işgəncəyə məruz 
qoyulurdu: insanları min-min Türkiyəyə, 
Yaxın Şərqə, İrana, Avropaya, hətta 
Amerikaya sürgün edirdilər.

Lakin o, Qafqaz barədə bizim 
bilmədiyimiz onun işğalının 
mexanizmidir. Tolstoysa bilirdi, amma 
yaza bilmirdi. Senzura mane olurdu. 
Söyləyə bilmədiyi həqiqət onun qəlbini 
oyur, ağrılı əzablar gətirirdi.

Rus zabitlərinin memuarlarından 
sətirləri oxuyan üçün böyük yazıçının 
halını anlamaq çətin deyil. Onlar 
mənə Qafqazda törədilən bəlanın 
sönük işartıları kimi görünürdü: “28 
may 1864-cü ildə Qafqaz müharibəsi 
sona çatdı. Kuban vilayəti nəinki 
fəth olunmuş, həm də təmizlənmişdi. 
Əvvəlki, kifayət qədər böyük sayda 
əhalidən bir ovuc insan qalmışdı... İndi 
Kuban vilayətindəki dağlarda ayıya, 
qurda rast gələrsən, ancaq dağlıya rast 
gələ bilməzsən”. 

Başqa bir yerdə oxuyuruq: “Özünün 
nisbi azlığı ilə bir neçə on il divlə 
çarpışa bilmiş və bircə dəfə belə olsun 
inləmədən ölmüş düşmənə qarşı qeyri-
ixtiyari ehtiram duyursan”. 

Bunu da oxuyun: “Heyrətamiz 
mənzərələr gözə dəyirdi: hər yer 
uşaqların, qadınların, qocaların itlər 
tərəfindən didilib-yeyilmiş meyitləri ilə 
doludur. Ayaqlarını güclə qaldıran, aclıq 
və xəstəliklərlə əldən salınmış köçkünlər 
gücsüzlükdən yerə yıxılırdılar... Bu 
miqyaslarda belə bədbəxtlik bəşəriyyətə 
çox az nəsib olub; yalnız belə dəhşət 
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yaratmaqla döyüşkən vəhşilərə təsir 
göstərmək və onları alınmaz dağ 
gecəqondularından çıxarmaq mümkün 
idi”(24). 

Görürük ki, yazıçının Kilsə ilə 
konflikti susqunluğun verdiyi əzablarda 
yetişirdi: Yasnaya Polyanalı qraf yalana 
və senzura qadağalarına nifrət edirdi... 
İndi “Hacı Murad”ı başqa gözlə yenidən 
oxuyarkən möhkəm əmin oluram 
ki, Qafqazın Rusiyaya birləşdirilməsi 
– rus siyasətçilərinin nəsillərini buna 
inandırmağa çalışsalar da – könüllü 
surətdə baş verməmişdir.

Müharibə dini xarakter daşıyırdı. 
Həmişə ört-basdır etmək  istədikləri şey  
elə bundan ibarətdir. 

XIX əsrdə bəşəriyyətin dördüncü 
irqi olan türklərin bel sümüyünü – 
Göy Tanrıya (Tenqriyə) olan inamı 
qəti olaraq sındırdılar və onlar bir 
ümmət kimi yox oldular. Rusların 
“köhnə din” adlandırdıqları elə həmin 
inamı sındırdılar. Qafqaz müharibəsi 
sanki Moskvanın köhnə dinçilərə, o 
cümlədən Meşera köhnə dinçilərinə qarşı 
apardığı cəza ekspedisiyasının davamı 
idi. Rusiyada onları 1666-cı ilin kilsə 
parçalanmasından sonra bütöv icmalarla 
qətlə yetirdilər.

Çarizm Qafqaza zəvvarların yolu ilə 
gedirdi. Əfsanəvi torpaq – Belovodye 
orada – dağlarda yerləşirdi... Tolstoy 
senzuranı çaşdırmaq üçün onun 
barəsində xəsis obrazlarla söhbət 
açırdı. Əlbəttə, o, Qafqaz Albaniyası 
ölkəsindən,  o ölkənin xristanlıqda 
381-ci ildən xüsusi ehtiram göstərilən 
Avtokefal  kilsəsindən xəbərdar idi. 
Orada üzü şərqə tutaraq iki barmaqla 
ibadət edirdilər.

Hacı Murad onun ayini ilə ibadət 
edirdi, Tolstoy, təbii ki, bunu nəzərdən 
qaçırmamışdı, povestdəki namazdan 
qabaq edilən “adi dualar” buradandır.  

Lev Nikolayeviçin xidmətdə olduğu 
müddətdə Alban Kilsəsi hələ yaşayırdı. 
Dünya Kilsəsinin Patriarx taxtı lap 
qədimdən burada idi. Burada IV əsrdə 
Bizansın, Qərbi Roma imperiyasının, 
digər xristian ölkələrinin yepiskop 
və mitropolitlərinin ilk nəsillərini 

vəzifəyə təyin edirdilər. Burada, 
Qafqaz Albaniyasında avropalılara 
dinin ayin və qaydaları öyrədilirdi. 
Avropa mənəviyyatının çeşməsi! Rusun 
köhnə dininin dayağı Belovodye bizim 
dilimizdə Ağsudur... Bu da bəşəriyyətin 
məhv edilmiş dördüncü irqinin vətəni 
olan həmin Qafqaz idi. 

Dağ çayları ona görə ağ suludur ki, 
başlanğıcını göylərin altından götürür. 
(“Ağ” türkcə həm də “xoş” deməkdir). 
Məcaz burada gerçəkliyə çevrilir.

Orta əsrlərin mənəvi həyatında 
Qafqaz Albaniyası indiki Vatikandan 
bir pillə yüksəkdə dayanırdı. Və 
yaxud Məkkədən də. Onun doğuluşu 
xalqların Böyük köçü və Parfiya 
dövləti ilə birbaşa bağlıdır. Türklər 
bu ölkəni Avropada Altayın qalası 
kimi xüsusi olaraq yaratmış və İkinci 
Altay adlandırmışlar. Onu damğası 
(nəsil nişanı) Qafqaz ornamentlərində 
həmişəlik qorunmuş bərabərtərəfli xaç 
və halqa olan alban ordası yaratmışdır. 

Dövlətin “bioqrafik” əlamətlərini 
biləndə türk dilinin nə üçün rusların 
gəlişinə qədər Qafqazın ümumi dili 
olduğunu anlayırsan. O dinin dili, 
dövlətin dili idi!.. Qafqazın tarixində çox 
şey öz yerini tapır, sirr pərdəsi aralanır. 

XIX əsrin başlanğıcında, yəni hələ 
müharibəyə qədər Alban Apostol 
Avtokefal kilsəsinin on iki yeparxiyası 
vardı, bunlardan biri də Abxaz 
yeparxiyası idi.  Əvvəllər yeparxiya 
daha çox idi, onların arasında Rus 
yeparxiyası da vardı. O, 1589-cu ildə 
Moskva tərəfindən yunan xristianlığı 
qəbul edildikdən və bu siyasi aktdan 
sonra kilsənin “köhnə din”lə bağlı 
təqibləri başladıqdan sonra yoxa 
çıxmışdı... Bu təkcə Rusiyanın keçmişini 
izah edən bir fakt deyildir (25). 

Siyasətə deyil, mənəviyyata sadiq 
olan Alban kilsəsi XIX əsrə doğru 
təcrid olunmuşdu. O, bir “köhnə din” 
olaraq artıq “klassik” hesab olunan 
yeni, xristian kilsəsindən fərqlənirdi. 
Ayinlərdəki, nəzəriyyədəki, dünya 
görüşündəki fərqlər hiss olunurdu. 
Fikir ayrılıqları dünyəvi hakimiyyətin 
dindəki yeri ilə bağlı məsələdən də yan 
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keçmədi. Belə ki Bizansda Kilsə həmişə 
imperatora tabe idi. Patriarxı o vəzifəyə 
təyin və vəzifədən azad edir, kilsənin 
siyasətini müəyyənləşdirirdi. Qafqaz 
Albaniyasında isə o barədə söhbət belə 
gedə bilməzdi, dünyəvi hakimiyyət 
ölkənin mənəvi işlərinə qarışmırdı. Adət 
belə hökm edirdi. 

Orta əsrlərin başlanğıcında türk dini 
ənənələrini qəbul edən Avropa öz siyasi 
maraqlarından çıxış edərək onlarda 
bəzi dəyişikliklər etdi ki, bu da təbii idi. 
Birdən-birə deyil, tədricən Avropada 
yeni dini məktəblər – pravoslavlıq, 
boqomilçilik, katoliklik, protestantlıq və 
digərləri formalaşdı. Qafqazın Patriarx 
taxtı onlar üçün daha çox tarixin 
əsrlər keçdikcə gözdən itən uzaq çıxış 
nöqtəsi idi, elə bir nöqtə ki, onunla 
rabitə qocanın əl verib görüşməsi kimi 
zəifləyirdi.

Qərb özü “bütlər”, yeni ayinlər, yeni 
nəzəriyyələr yaradırdı. Beşiyi Qafqaz 
olan Vahid Dünya kilsəsi təsirini itirir, 
dərin çatlar verirdi. Əvvəllər yunanlar 
onu dağıtmaq üçün canfəşanlıq edirdilər. 
Onlar öz bidətlərinə haqq qazandırmaq 
üçün Bibliyanı yenidən yazdılar. Daha 
sonra bütün dünya “tarixinə” Romanın 
xeyrinə düzəliş edən katoliklər  üstünlük 
əldə etdilər. 

Qafqaz müharibəsi Dünya Kilsəsinin 
parçalanmasının apofeozu, qırılma 
nöqtəsi oldu. 

Bizim Qafqazdan – bu ikinci 
Altaydan xəbərsizliyimizi çox sayda 
süjet nümayiş etdirir. Bunlardan biri 
yunanlar tərəfindən redaktə olunmuş 
Bibliyadır... Bunu düşünən olubmu ki, 
qədim, ilkin mətn onların əlinə haradan 
düşüb? Əgər yunan dilinin artıq çoxdan 
mövcud olmadığı, yunan-barbar dilinin 
isə imperator I Yustinianın dövründə 
(483-565) ortaya çıxdığı məlum idisə, 
onda həmin mətn hansı ildə idi? 

Bibliyanın adının mənşəyinə dair 
bir neçə versiya  mövcuddur. Bunların 
ən məşhuru Bibl şəhəri ilə əlaqəlidir, 
doğrudur, bu versiyanın qətiyyən heç bir 
sübutu yoxdur (26). Amma! Qədim türk 
dilində səslənişcə buna oxşar söz var idi, 
“yazılı biliklər” onu tərcümə etmişdilər. 

Qədim Altayda “bilikləri” runlarla 
yazırdılar, yazı nümunələri qorunub 
saxlanmışdır. Təkcə yazı nümunələri 
deyil, həm də mətnlər saxlanmışdır.

Göydən düşmüş müqəddəs Kitab 
haqqında əfsanə Altay türklərində 
indiyəcən yaşayır. Türklərin  məhv 
olmamış öz ifadəli siması, rəmzləri 
və ayinləri olan dini kimi əfsanə də 
xristianlıqla bağlı olmayıb Məsihin 
doğuşundan yeddi-səkkiz əsr əvvəl 
var olmuşdur.  Keçmiş barədə xatirəni 
altaylılar və buryatlar “Geseriada”da, 
yakutlar xalq eposu “Olonxo”da, qırğızlar 
“Manas”da... qoruyub saxlamışlar. 
“Bibliya”ya, “Quran”a, buddistlərin 
müqəddəs mətnlərinə daxil olmuş çoxlu 
“əbədi süjetlər” buradan götürülmüşdür. 

Əgər kitabın, kağızın, yazının tarixini 
bilirsənsə, onda nəyə görəsə mübahisə 
etmək çətinləşir. “Книга” qədim türk 
sözüdür, “lülədə” deməkdir. Altay 
özünün qədim mətnlərini “lülələrdə” 
qoruyub saxlayırdı. Onun kitabları elmə 
və buddist rahiblərinə məlum idi (27). 

Məgər xristianlığın bəzi terminlərinin, 
onun ayinlərinin Qədim Altayın 
dinindən götürüldüyü maraqlı deyilmi? 
Mən bu barədə ilk dəfə “Poloves 
çölünün yovşanı”nda söhbət açaraq 
opponentlərin şaşqınlığına səbəb 
olmuşam. Məni buna tərəf gətirən isə 
oxucu məktublarının araşdırılması, 
sonra isə Kilsə-slavyan və Qədim türk 
lüğətləri olmuşdur. Qəribədir, bəzən 
elə görünür ki, bir lüğət digərini sanki 
təkrarlayır… “Özünün rus variantında 
dinin dili gör harada gizlədilmişdir”, – 
deyə o zaman mən düşünürdüm.

Dünya kilsəsinin parçalanması 
zahirən düz yerdə – ixtilaflardan 
başlandı.

 Qafqaz iyerarxları ənənəvi olaraq 
Məsihi Allah, Dünyanın Yaradıcısı yox, 
Allahın oğlu hesab edirdilər. Başqa 
sözlə, onlar Ata və Oğul anlayışlarını 
bir tutmurdular, onların şüurunda 
Səma Allahı, Ata, Yaradıcı daha üstün 
idi. Ona doxsan doqquz cür müraciət 
olunurdu – Tenqri, Xoday, Alla, Boq, 
Qozbodi… Təkallahlıq və yaxud “köhnə 
dinçi” postulat buradan gəlirdi.
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Yeni məktəbin, Avropa məktəbinin 
tərəfdarları əksini sübut edirdilər… 
Təfsilatlarla böyüyən teoloji 
mübahisə müharibəyə çevrildi… 
Qərb üçün həmin müharibə orta əsr 
Avropasında hakimiyyət, geosiyasətdə 
liderlik, mülkiyyət və torpaqlar 
əldə etmək uğrunda idi. Bizansın 
süqutu və Romanın yüksəlişi dinin 
hakimiyyətini hakimiyyətin dininə 
çevirən görünməyən müharibənin 
mərhələləridir… Mənəviyyatın faciəsinə 
deməksə daha düzgün olardı. 

Həmin qədim müharibənin 
paradoksu onda idi ki, Qərblə Qafqaz 
arasındakı konflikti üçüncü tərəfin 
iştirakı olmadan həll etmək olmazdı. 
Burada məsələnin mahiyyəti belədir. 
381-ci ildə  II Dünya kilsə yığıncağı 
xristiyanlıqda iyerarxiyanı rəsmən 
qanuniləşdirdi. Yığıncaq Alban Apostol 
kilsəsini kilsələrin ilki adlandırdı. Yunan 
kilsəsini isə rütbəcə ikinci saydı. Roma 
kilsəsini isə hətta xatırlamadı belə; o, 
kafedra hüququ ilə Yunan kilsəsinin 
tərkibinə daxil idi. 

Orta əsrlərin sonuna doğru dünyanın 
mənəvi mənzərəsi kökündən dəyişildi. 
Bizans siyasi səhnədən getdi, Roma isə 
Qərbin de-fakto lideri olduqdan sonra 
de-yure də möhkəmlənmək istəyirdi. 
Başqa sözlə, o II Dünya yığıncağının 
qərarını, onun 3-cü qanununu və 
onunla birlikdə papanın geosiyasətdəki 
yerini dəyişmək, yəni onu Allahın yer 
üzündəki xəlifəsi etmək istəyirdi. 

Lakin papanı yüksəltmək qeyri-
mümkündür, Dünya yığıncaqlarının 
qərarları hamı üçün qanundur. 
Onları ləğv etmək olmasa da, 
“unutmaq” mümkündür…(28) Xristian 
ensiklopediyası (1993), yumşaq desək, 
bu çox mühüm faktın izahından  çox 
qəribə bir şəkildə, ümumiyyətlə, nə 
Qafqaz Albaniyasını, nə Alban Apostol 
kilsəsini, nə də Dünya Kilsəsinin 
Patriarx taxtını xatırlamadan boyun 
qaçırır.

Belə sükutu heç də qızıl saymaq 
olmaz…

Roma ən çətin vəziyyətdən 
heyrətamiz asanlıqla çıxdı. O, 

ideologiyası 1589-cu ildən qərb meyilli 
olmuş Rusiyanı konfliktə çəkdi...(29) Və 
1817-ci ildə Qafqaz müharibə xəbərini 
eyni zamanda Roma katolik kilsəsinin 
Malta ordeninin protektoru, elə həmin 
ordenin magistri Pavelin oğlu olan 
Rusiya imperatoru I Aleksandrdan aldı. 

Peterburqdan Qafqaza yol uzun oldu, 
həm uzun, həm də dolama. 

Marşrutun ilk nöqtəsi iki xırda 
Qafqaz xanlığı – kartli və Kaxetiya idi. 
Onlar həyatdan küskün insan olan II 
İrakli tərəfindən  idarə olunurdu. O, 
1783-cü ildə Qafqazın maraqlarına 
dönük çıxdı, Georgi müqaviləsini 
imzaladı və Hər şeyə qadir Allahın adı 
ilə Rusiya imperatriçası Yekaterinanın 
hakimiyyətini və Rus kilsəsinin 
himayəsini öz üzərində tanıdı. 
Başqa sözlə, öz torpaqlarını Qafqaz 
Albaniyasından və Alban kilsəsindən 
qəti şəkildə ayırdı. 

Rusiyanın himayəsi ilə Qafqazda 
yeni xalq – gürcülər, onların kilsəsi və 
bu Kilsədə ilk  padşah, onun dünyəvi 
siması meydana gəldi. O  ana qədər 
tarix belə bir xalq, belə Kilsə və belə 
bir çar tanımırdı. Hətta belə sözləri 
belə bilmirdilər. Lakin mühüm olan bu 
deyildir.

Georgi müqaviləsi müharibəyə hesab. 
O, Qafqaz Albaniyasının ərazi birliyini 
dağıdırdı: sənəd elə tərtib olunmuşdu 
ki, Rusiya istədiyi vaxt qonşulara qarşı 
müharibələrdə iştirak etmək üçün 
qoşunlarını adları çəkilən xanlıqlara  
gətirə bilərdi. Bu da, mahiyyətcə, 
Qafqaz müharibəsinin başlanğıcı oldu. 
12 sentyabr 1801-ci ildə Kartli və 
Kaxetiyanın suvereniteti ləğv olundu. 
Rusiya onları Gürcüstan adlandırdı və 
özünə birləşdirdi. Sonra isə 1803-cü ildə 
qonşu Minqreliyanı, 1804-cü ildə isə 
İmeretiyanı işğal etdi... 

Albaniyanı tikə-tikə çəkib aparırdılar.

Tərcümə etdi: Təvəkkül Vəliyev
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Tariximizdə rolu olan 
şəxsiyyətlərin son mənzili... 

FERİKÖYDƏ BİR MƏZAR
“Atam çox doğru-düzgün adam idi. 

Tanıyanlar, bilənlər ona böyük rəğbət və 
ehtiramla yanaşırdılar. Ədalətsizliyi heç 
sevməzdi. Hətta küçədə mübahisə edən 
iki nəfərə rast gələndə onları barışdırar, 
məsləhət verərdi... Azərbaycan haqqında 
danışmağı çox sevərdi. Həmişə deyirdi 
və bizi də inandırırdı ki, məmləkətimiz 
yenidən müstəqil olacaq, mən görməsəm 
də, nəvələrim dalğalanan bayrağımızın 
şahidi olacaqlar. Vətəninə ürəkdən 
bağlı idi. Cümhuriyyət günlərini yada 
salanda gözləri fərəhlə parlayardı. 
Hamımıza xatırladardı ki, Azərbaycana 
və Azərbaycan xalqına məxsusluğumuzla 
fəxr etməliyik və millətimizin şərəfini 
ucaltmaq üçün əlimizdən gələni 
əsirgəməməliyik”.

Qızı Adilə xanım atası Nağı bəy 
Şeyxzamanlı (Keykurun) haqqında belə 

danışırdı. Biz də Azərbaycan tarixində 
mühüm rol oynamış bu şəxsin məzarını 
ziyarət etmək üçün fevralın 18-də 
İstanbulda yerləşən Feriköy məzarlığına 
yollandıq. 

Bu gün bizim üçün Azərbaycanda 
Fəxri Xiyaban nə qədər önəmlidirsə, 
İstanbuldakı Feriköy məzarlığı da o 
qədər əhəmiyyətlidir. Bura tariximizdə 
rol oynamış bir çox şəxsiyyətə son 
mənzil olub. Əhməd bəy Ağaoğlu 
və ailəsi, Xəlil bəy Xasməhəmmədli, 
Xosrov bəy Sultanzadə, Şəfi bəy 
Rüstəmbəyli, Miryaqub Mirmehdiyev, 
Məhəmmədsadıq Aran, Əmircanlar, 
Kazımbəylilər və digər şəxslər burada 
dəfn olunublar. 

Bu şəxslərin hər biri haqqında silsilə 
yazılarla sizlərə məlumat verəcəyik. 

İlk yazımızda Nağı bəy Şeyxzamanlının 
məzarının fotolarını və onun haqqında 
bilgiləri təqdim edirik. 

Difai dövrü

Nağı bəy 1883-cü ildə Gəncədə 
doğulub. Gənc yaşlarından siyasətə atılıb, 
digər xalqlar kimi Azərbaycan türklərinin 
də Çar Rusiyasına qarşı başlatdığı 
hərəkatlarda yer alıb. Başda Əhməd 
bəy Ağayev (sonralar Ağaoğlu) olmaqla 
dönəmin ziyalı və tanınmış şəxslərinin 
qurduğu Difai hərəkatında yer alıb. 

Sonralar xatirələrində Nağı bəy o illəri 
belə xatırlayacaqdı:

“... Əhməd Ağaoğlu Gəncəyə 
gəlmişdi. O vaxt gizli təşkilatımız 
ilhamını məmləkətin öndə gələn 
millətpərvərlərindən alırdı. Onların 
başında Ələkbər bəy, iki qardaş 
Xasməhəmmədlilər, Nəsib bəy Yusifbəyli, 
Həsən bəy Ağaoğlu dururdu. Bu 
böyüklərimiz Əhməd Ağaoğlunu axşam 



xüsusi reportaj

53USTAD dərgisi \ Mart 201752 USTAD dərgisi \ Mart 2017



xüsusi reportaj

53USTAD dərgisi \ Mart 201752 USTAD dərgisi \ Mart 2017

yeməyinə dəvət edib bir xeyli söhbət 
etdilər. Azərbaycan xalqının gələcəyinin 
qaranlıq olduğu və qarşılarında dayanan 
rusların, ermənilərin əli ilə hər cür pisliyi 
edə biləcəkləri üçün xalqı birləşdirmək, 
rus idarəçiliyi ilə mücadilə aparmaq üçün 
gizli bir təşkilat qurmağı və bu təşkilata 
Difai adını verməyi qərara aldılar”.

Nağı bəy 1964-cü ildə İstanbulda 
çap etdirdiyi “Azərbaycan İstiqlal 
Mücadiləsinin Xatirələri” adlı kitabında 
Difai hərəkatının gördüyü işlər, xüsusilə, 
onun gizli möhürü ilə bağlı maraqlı 
bilgilər verir. 

Difai hərəkatı 1909-cu ildə Əhməd 
bəyin Türkiyəyə mühacirət etməsinə 
qədər davam edir. Bu illər ərzində Difai 
tərəfindən türklərə zülm edən bir neçə 
çar məmuru öldürülür. 

Sultanla görüş

1917-ci ildə Azərbaycanda mühüm bir 

tarixi hadisə baş verir. 1913-cü 
ildə qurulan, Məhəmmədəmin 
Rəsulzadənin sədri olduğu 
Müsavat Partiyası ilə Nəsib bəy 
Yusifbəylinin rəhbəri olduğu 
Türk Ədəmi Mərkəziyyət 
Firqəsi birləşir, Türk Federalist 
Müsavat Firqəsi yaradılır. Nağı 
bəy Şeyxzamanlı birləşmiş 
firqədə yer alır. 

1917-ci il rus inqilabından 
sonra Cənubi Qafqazda 
vəziyyət dəyişildiyi üçün 
bölgədə yaşayan xalqların 
hərbi gücə ehtiyacı vardı. 
Çar dönəmində Azərbaycan 
türkləri hərbi xidmətə 
aparılmadıqlarından əsgəri 
güc üçün Osmanlıdan yardım 
istənilir. Qafqazdakı vəziyyəti 
izah etmək, sultandan dəstək 
almaq üçün Nağı bəy 1918-
ci ilin yanvarında Türkiyəyə 
göndərilir. 

Nağı bəy İstanbulda Ənvər 
paşa və sultanla görüşür, 
Qafqazdakı və Rusiyadakı 
türklərin durumu ilə bağlı ona 
məlumat verir. Xatirələrində 
Nağı bəy yazır:

“... Sultan Ənvər paşaya məni 
göstərərək: “Bu, kimdir?” – deyə 
soruşdu. Ənvər paşa: “Qafqaz mürəxxəsi 
Nağı bəydir”, – cavabını verir. Sultan 
türkcə bilib-bilmədiyimi soruşur... Sultan 
məni gözləri ilə süzdü və “Demək, türkcə 
bilirsən:” dedi. Mən də: “Bəli, sultanım, 
mən türkəm”, – dedim. 

Sonralar Qafqaz İslam Ordusunun 
komandanı Nuru paşanın Bakını 
bolşeviklərdən və ermənilərdən azad 
etməsində bu görüşün də rolu olub.

Mühüm vəzifə

1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə İstiqlal 
Bəyannaməsinin elanı ilə Azərbaycan 
Cümhuriyyəti yaradılır. İyunun 16-da 
hökumət Tiflisdən Gəncəyə köçür. 17 
iyunda Fətəli xan Xoyskinin rəhbərliyi 
ilə ikinci hökumət qurulur. Gənc dövlətin 
daxili və xarici təhlükəsizliyi üçün milli 
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təhlükəsizlik xidmətinə ehtiyac vardı. 
11 iyun 1919-cu ildə Azərbaycan 
Parlamenti Əks-inqilab ilə Mübarizə 
Təşkilatının qurulmasını təsdiqləyir. 
Təşkilatın ilk rəhbəri Nağı bəyin qardaşı 
Məhəmmədbağır Şeyxzamanlı olur. 20 
avqust 1919-cu ildə isə Nağı bəy quruma 
rəhbər təyin edilir. 

Nağı bəy 6 mart 1920-ci ilə qədər bu 
mühüm vəzifəni daşıyır. Xatirələrində 
yazır: “Cümhuriyyətin ilk ilində çar 
generalı Denikinin mütəmadi olaraq 
bizi təhdid etməsi, tez-tez hüdudlarımızı 
pozmağa cəhd etməsi və müxtəlif 
hadisələri törətməsi əks-inqilab ilə 
Mübarizə Təşkilatının qurulmasının 
vacibliyini doğurmuşdu”.

Nağı bəy kitabında rəhbəri olduğu 
təşkilatın quruluşu barədə xeyli məlumat 
verir, sonralar SSRİ-də mühüm vəzifəyə 
yüksələn Beriyanın bu 
təşkilatda işlədiyi dönəmlə 
bağlı maraqlı bilgilər təqdim 
edir. 

İstanbula mühacirət

1920-ci il aprelin 27-də 
Azərbaycan Cümhuriyyəti 
ruslar tərəfindən işğal 
edildikdən sonra ölkədə 
yeni hökumət qurulur. 
Bu hökumət bütün 
anlaşmaları pozaraq 
ilk gündən qətliamlara, 
qarətə başlayır. Öldürülən 
cümhuriyyət üzvləri 
arasında Məhəmmədbağır 
Şeyxzamanlı da olur. Nağı 
bəy onu da qardaşının 
aqibətinin gözlədiyini görüb 
Bakıdan Gəncəyə, sonra 
da Gürcüstan üzərindən 
Trabzona yollanır. Digər 
mühacir Əziz Alpoud 
“Həyatımın hekayətləri” adlı 
geniş həcmli kitabında Nağı 
bəyin Bakıdan necə çıxması 
ilə bağlı xeyli məlumatlar 
verib. 

Trabzondan sonra Nağı 
bəy İstanbula gəlir. Burada 

“Azərbaycan Yurd Bilgisi”, “Azərbaycan” 
dərgilərində yazılar yazır. Gündəlik 
yaşamını isə antik əşyalar mağazası 
işlədərək qazanır. 

Nağı bəyin qızı Adilə xanım atasının o 
dönəmki həyatı haqqında bildirir:

“Xalq Cümhuriyyəti bolşeviklər 
tərəfindən devrildikdən sonra atam 
Trabzona qaçmağa məcbur olur. Orada 
o, hamının hörmətini qazanır. Mən 
eşitdiyimə görə, o zaman Trabzonda 
topal Osman adlı birisi bir gün atamdan 
soruşur: “Sənin kimi yaxşı insanın 
xanımı və uşaqları yoxdurmu?” Atam 
da kədərlə cavab verir ki, onları Bakıda 
qoyub qaçmağa məcbur olub. Topal 
Osman atamı əmin edib ki, onu ailəsi 
ilə qovuşduracaq. Bakıya, anama xəbər 
göndərilir ki, uşağı ilə birlikdə Batuma 
gəlsin. Anam 1922-ci ildə qardaşımı da 
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götürüb Batuma gəlir. Mənə danışırdı ki, 
onu həmişə təqib edirdilər. Anam onu 
təqib edən adamın nahara getməsini 
gözləyir, bir qayıqçı tutur və guya dəniz 
gəzintisinə çıxır. Məqamdan istifadə 
edərək qayığı türk gəmisinə tərəf 
sürdürür. Gəmidə artıq onu adamlar 
gözləyirdilər. Beləliklə, bizim ailə birləşir. 
Mən də 1923-cü ildə Trabzonda dünyaya 
gəlmişəm. 5-6 il orada qaldıqdan sonra 
biz İstanbula köçdük. Orada çoxlu 
azərbaycanlı yaşayırdı. Böyük icmamız 
var idi, məcmuə buraxırdılar. Atamın 
da yazıları çıxırdı. Xatırlayıram, qızğın 
mübahisələrlə dolu görüşlər olurdu. 
Azərbaycan haqqında ətraflı məlumatı 
mən elə bu müzakirələr zamanı alırdım. 
Təəssüf ki, 1944-cü ildə biz anamızı 
itirdik. O, cərrahiyyə əməliyyatından 
sonra vəfat etdi. Atam bizi anasız 
qoymaq istəmədi. Bir müddətdən sonra 
o, İrandan bizə qonaq gələn əmisi 
qızı Həmidə Şeyxzamanlı ilə nikah 
kəsdirdi... 1964-cü ildə biz Amerikaya 

köçdük. O vaxtlar buraya 
Türkiyədən çoxlu azərbaycanlı 
köçürdü. Mənim iki qardaşım 
artıq burada məskunlaşmışdı. 
Birləşmiş Ştatlar bolşeviklərin 
siyasətinin qurbanı olan bütün 
millətlərin nümayəndələrinə 
sığınacaq verirdi. Biz də mühacir 
kimi gəldik. Atam Türkiyədə 
xatirələrini kitab şəklində çap 
etdirdiyindən, bizdən bir qədər 
sonra gəldi. Lakin burada qala 
bilmədi, xəstələndi. 1967-ci ildə 
qardaşım onu Türkiyəyə qaytardı. 
Nağı bəy Şeyxzamanlı elə orada 
vəfat etdi”.

Qeyd edək ki, Nağı bəyin 
oğlu Saleh bəy 1956-cı ildə 
Amerikada Azərbaycanla 
bağlı təşkilat yaradıb. Hazırda 
Adilə xanımın qızı, Nağı bəyin 
nəvəsi Tomris Azəri Amerika 
Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin 
prezidentidir. 

Nağı bəyin qızı Adilə xanım 
Azərbaycana ilk dəfə 1970-ci ildə 
gəlib.

Feriköydəki məzarda Nağı 
bəylə yanaşı 2 nəfər də dəfn 

edilib. İlk xanımı Səlimə Keykurun 
(1902-1944) və oğlu Yavuz Keykurun 
(1927-1997). 

Məzarın baş daşının arxasında 
“Azerbaycanlı” sözü yazılıb. 

Nağı bəyin xatirə kitabı isə Türkiyədə 
2 dəfə, Azərbaycanda isə bizim 
bildiyimiz qədərilə üç dəfə nəşr olunub. 
Ən son “XAN” nəşriyyatının xatirə 
ədəbiyyatı seriyasında çap edilib. Şəxsi 
kolleksiyamızda Türkiyədə çıxan ilk 
nəşrin imzalı nüsxəsi var. Keçən il 
İstanbulda-Taksimdə keçirilən kitab 
festivalında əldə etdiyim həmin kitabda 
Nağı bəy bu sözləri yazıb: “Faruk Azeri 
Türk Beye hürmetlerimle. 14.02.1964”.

Hazırladı: Dilqəm ƏHMƏD
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O.Henri
Yuxu, yoxsa reallıq?

Dünya şöhrətli amerikan yazıçı O. Henri 1862-ci ildə Şimali Karolinada 
anadan olub. Əsl adı Uiliam Sidney Porterdir. O.Henri dünyada qısa 
hekayə yazan yazıçıların ən məşhurlarından biri kimi tanınır. Yazarın 
hekayələri ilə yanaşı  “Kral və kələm” romanı da xüsusi rəğbətlə 
qarşılanıb.

“Kərpic arabası”,  – deyə Xanım 
Konsolvinq kefsiz-kefsiz təkrarladı.

Xanım Bellami Bellmour qaşlarını 
çataraq onun kədərini bölüşdüyünü 
göstərməyə çalışdı. Əslində isə o bu 
hərəkəti ilə təkcə kədərini yox, həm də 
təəccübləndiyini bildirmək istəyirdi.

“Bir fikirləşin də! Getdiyi hər yerdə 
bunu danışır”, – Xanım Kinslovinq 
ağlamsınaraq dedi. “Burada – qaldığı 
evdə, ən gözəl qonaq otağımızda bir ruh 
gördüyünü deyir, özü də kürəyində kərpic 
dolu sandıqça daşıyan bir ruh”. 

Kombinezonlu, ağzında qəlyanı 
olan, kərpic sandıqçası daşıyan bir ruh! 
Bu axmaq sözlər onun niyyətinin pis 
olduğunu göstərir. Kinsolvinqlərdə heç 
vaxt bənna olmayıb. Cənab Kinsolvinqin 
atasının öz var-dövlətini podratçı kimi 
tenderlərdə qalib gələrək yığdığını hamı 
bilir: amma heç vaxt tikintidə fəhləlik 
etməyib. Bu binanın proyektini də o 
çəkib və tikdirib, amma kərpic arabası... 
Yox! Niyə belə zalımcasına hərəkət etdi 
bilmirəm!” 

“Həqiqətən, çox axmaq vəziyyətdir”, 
– Xanım Bellmour dilucu dedi. Üzündə 
otağı bəyəndiyini göstərən təbəssüm var 
idi və bir tərəfdən də bənövşəyi və qızılı 
rəngli otağı süzürdü.

“Özü də bu otaqda görüb? Yox, 
mən kabuslardan qorxmuram. Mənə 
görə narahat olmayın. Mənə bu 
otağı verdiyiniz üçün minnətdaram. 
Başqalarının nəsil şəcərələri mənim 
üçün həmişə maraqlı olub. Amma 
hekayə, həqiqətən də, qəribədir. Düzünə 
qalsa, Xanım Fişer-Suympkinsdən daha 
yaxşı bir hekayə gözləyirdim. Kərpic 

arabasında, yəqin ki, kərpic daşıyırlar da? 
Ruh daşdan və mərmərdən tikilmiş evə 
niyə kərpic gətirsin ki? Təəssüf edirəm, 
amma məncə, Xanım Fişer-Suympkinsin 
yaşı getdikcə öz təsirini göstərir”.

“Bu ev, – dedi Xanım Kinsolvin, 
– Vətəndaş müharibəsi vaxtı istifadə 
edilən köhnə bir villanın yerində tikilib. 
Buna görə də ruhların olmağı normaldır. 
Bununla yanaşı General Qrinin 
ordusunda ingilislərə qarşı vuruşmuş 
kapitan Kinsolvinq də yaşayıb.  Əslində, 
biz bunu təsdiqləyən sənədləri tapmaq 
üçün çox çalışsaq da, alınmadı. Tutaq ki, 
burada, həqiqətən, bir ruh var, bəs niyə 
onun yox, bənnanın ruhu gəlir?”

“Döyüşçü bir ulu babanın kabusu 
heç də pis fikir deyil, – dedi Xanım 
Bellmour. – Amma ruhların nə qədər 
məntiqsiz və kefləri istədiyi kimi hərəkət 
etdiklərini bilirsiniz. Bəlkə də, ruhlar da 
elə sevgi kimi,  insanların uydurduğu 
bir şeydir. Ruh görənlərin xeyrinə olan 
bir məsələ var ki, onun yalan dedikləri 
sübut edilə bilmir. Pis niyyətli adamlar 
döyüşçünün çantasını asanlıqla bənna 
arabasına çevirə bilir. Bu mövzu ilə bağlı 
fikirləşməyə dəyməz. Əminəm ki, o, bel 
çantası idi”. 

“Amma camaat elə demir! –Xanım 
Kinsolvinq isterik halda cavab verdi. 
– Özü də qəsdən detalları dəfələrlə 
sadalayırdı. Ağzında qəlyan var idi. 
Kamben zonu dəqiq görmüşdüm”.

Xanım Bellmour əli ilə ağzını 
tutaraq əsnədi: “Narahat olmayın, baş 
qoşmayın, – dedi. – Bunlar hamısı çətin 
məsələlərdir. Gəldin Felice? Hamamı 
hazırla, xahiş edirəm”.
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“Xanım Kinslovinq, axşam yeməyini 
saat yeddidə Klifftopda yeyirsiniz? 
Şamdan əvvəl mənimlə söhbət etdiyiniz 
üçün təşəkkür edirəm. Ev sahibinin 
qonaqla belə söhbətlər etməyini çox 
sevirəm. Bu söhbətlər münasibətləri 
isidir, adamı evindəymiş kimi hiss 
etdirir. Bağışlayın, geyinməliyəm. Çox 
tənbələm, hər şeyi beş dəqiqə qalmış 
edirəm”.

Xanım Fişer-Suympkins 
Konsolvinqlərin elitaya 
girmək üçün ilk 
açarları idi. Bu 
açar da uzun 
müddət idi ki, 
əlləri çatmayan 
rəfdə idi.  
Amma pul və 
əziyyətlər öz 
bəhrəsini verdi 
və açarın aşağı 
rəflərə düşməsinə 
kömək etdi. Xanım 
Fişer-Suympkins 
elitanın əsas söz 
sahiblərindən biri 
idi. İti ağlı ilə kübar 
cəmiyyətdə dolaşar, 
ən axırıncı və heç 
kimin bilmədiyi 
xəbərlər əldə edərdi. 
Əvvəllər elitada belə 
fırıldaqlara əl atmağına 
ehtiyac yox idi. Amma 
indi bu cür 
fırıldaqlarla 
taxta 

qalmağa çalışırdı. Üstəlik də günü-
gündən qocalır, əvvəlki şövqü, gənclik 
enerjisi qalmamışdı. Əvvəllər onun 
haqqında bir səhifə xəbər verən sarı 
mətbuat, indi ona ən yaxşı halda iki 
sütun ayırırdı. 

Ağlı zəhər ifraz etməyə, hərəkətləri 
kobudlaşmağa, tərbiyəsizləşməyə 
başlamışdı; balaca hökmdarlara 
lağlağı edir, taxtını itirməmək üçün 

öz hökmdarlığını bu yollarla 
gücləndirməyə çalışırdı. 

Kinsolvinqlərin 
təkidlərindən 

sonra dəvətlərini 
qəbul etmişdi. 
Bir gecəlik 
qonaqları 
olmaq şərəfini 
onlara bəxş 
etmişdi Sonra 
da onlardan 

intiqam almaq 
üçün kərpic 
arabası daşıyan 
ruh hekayəsini 

məzələnə-
məzələnə 

danışmışdı. Bu da 
elitaya girməyə çalışan, 
ilk addımlarına sevinən 
Xanım Kinsolvinqin 

ümidlərini qırmışdı. 
Ruh hekayəsini 

eşidən hamı-
ya Xanın 
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Kinsolvinqə yazığı gəlmiş, ya da qəhqəhə 
çəkərək gülmüşdü. Düzü, bu ikisindən 
başqa üçüncü bir yol da yox idi. Amma 
sonra ikinci və daha böyük bir mükafat 
Xanım Kinsolvinqin kefini düzəltmiş,  
ümidini geri qaytarmışdı.

Xanım Bellami Bellmour 
Kinsolvinqlərin Klifftopdakı evində üç 
gün qalmağa razı olmuşdu. O, gözəlliyi, 
nəslinin əsl-nəcabəti və pulu ilə kübar 
cəmiyyətdə yüksək yer tutan elitanın 
gənc və gözəl dullarındandır. Xanım 
Kinsolvinqə çox arzuladığı hədiyyəni 
bəxş etmiş, bir tərəfdən də bu ziyarətin 
Terenceni də çox sevindirəcəyini 
düşünürdü. Bəlkə də, bu yolla Terenceni 
öz qarmağına keçirə biləcəkdi.

Terence Xanım Kinsolvinqin oğlu 
idi. 29 yaşlı Terence yaraşıqlı olduğu 
qədər hamının diqqətini çəkəcək 
formada sirli xarakteri olan bir gənc idi. 
Əvvəla, anasına çox düşkün idi, həm də 
həddindən artıq. Çox az danışırdı, bu 
da onu ya çox utancaq, ya da çox dərin 
düşüncəli biri kimi göstərirdi.

Terence buna görə də Xanım 
Bellmourun marağını cəlb edə bilmişdi. 
Çünki gözəl dul onun utancaq olduğunu, 
yoxsa, həqiqətənmi, dərin adam 
olduğunu bilmək istəyirdi. Onu bir 
müddət izləməyə qərar vermişdi. Əgər 
utancaqdırsa, onunla vaxt öldürməyə 
dəyməzdi, çünki Xanım Bellmourun 
fikrincə, utancaqlıq çox darıxdırıcı idi. 
Dərin düşüncəli biri idisə də, onunla 
münasibətlərini kəsəcəkdi, çünki 
dərinlərə üzmək çox təhlükəli idi. 

Qonaqlığın üçüncü günü Terence 
Xanım Bellmouru xeyli axtarandan sonra 
onu bir evin bir küncündə albomlara 
baxarkən tapdı.

“Bura gəlməyiniz və həyatımıza şənlik 
qatmağınız çox gözəl oldu”, – dedi 
Terence. “Xanım Fişer-Suympkinsin 
getməmişdən qabaq gəmiyə deşik 
açdığını, yəqin ki, eşitmisiniz. O, kərpic 
arabası hekayəsi ilə gəmini batırmağa 
başladı. Anam bu hadisədən sonra 
xəstələndi. Siz elə buradaykən bizim 
üçün başı taclı, cibində çek dəftəri olan, 
yaraşıqlı bir ruh görə bilməzsiniz?”

“Terence o mənasız-mənasız 

hekayələr uyduran qoca arvaddı”, – dedi 
Xanım Bellmour. “Yəqin şam yeməyində 
onu həddən artıq yedirtmisiniz deyə 
əcaib yuxular görüb. Ümid edirəm ki, 
anan onun sözlərini ciddi qəbul etmədi”.

“Amma, deyəsən, ciddi qəbul etdi”, 
– dedi Terence. “Elə bil, o, arabadakı 
bütün kərpiclərin hamısı başına düşdü. 
Anam anaların ən yaxşısıdır, onun 
kədərlənməyini heç vaxt istəmərəm. 
Ümid edirəm ki, o ruh kərpic hörən 
hamballar ittifaqına üzvdür və aclıq 
aksiyası edər, bir də buralara qayıtmaz. 
Yoxsa ailəmizə bütün həyat haram 
olacaq”.

“Mən ruh var deyilən otaqda yatıram, 
– dedi Xanım Bellmour, fikirli-fikirli, 
– amma elə gözəl otaqdır ki, yerimi 
dəyişmək istəmərəm. Qorxmuram, 
amma hətta qorxsam belə, otağımı 
dəyişdirməzdim. Mən də özümdən 
aristokrat bir ruh hekayəsi uydura 
bilərəm, mənim üçün problem deyil. 
Amma bu hekayənin digər hekayəyə 
qarşı uydurulduğunu hamı biləcək deyə 
qorxuram”. 

“Hə, düzdü, – qıvırcıq, qəhvəyi 
saçlarını iki barmağı ilə darayaraq dedi. 
– Bunun xeyri olmayacaq. Eyni ruhu 
kambenizonsuz və arabanın içi dolu 
qızılla görməyin nə mənası var? Belə 
olsa, onda ruhu fəhləlikdən çıxarıb varlı 
biri kimi təqdim etmiş olacağıq. Bu da 
yetərincə effekt verməyəcək”. 

“İngilislərə qarşı müharibə aparmış bir 
adam var idi, sizin nəslinizdə. Anan nəsə 
elə bir şey demişdi”.

“Raglan” jileti, qolf şalvarı geyinmiş 
biri var idi. Mənə görə, problem deyil. 
Amma anam dəbdəbəni, rütbələri, 
fişəngləri xüsusi sevir, onun xoşbəxt 
olmağını istəyirəm”.

“Ananın pis olmağını istəmirsən, 
afərin Terence, – Xanım Bellmour 
ipək libasının divana yayılmış ətəyini 
toplayaraq dedi. – İndi də yanımda otur, 
birlikdə, iyirmi il əvvəl insanların elədiyi 
kimi, biz də alboma baxaq. Albomdakılar 
haqqında məlumat ver mənə. Bax 
məsələn, bu, bir əlini Korint sütununa 
qoyan, üfüqə baxan, uzun boylu, yekəpər 
adam kimdir?”
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“Bu yekə ayaqlı adam? – Terence 
boynunu alboma tərəf uzadaraq soruşdu. 
– O ulu babalarımdan O’Branniqandır. 
Boveridə pivəxanası var idi”.

“Terence, sənə otur dedim. Mənim 
könlümü xoş tutmazsan və mənə itaət 
etməzsən, sabah hər kəsə önlüklü, pivə 
daşıyan bir ruh gördüyümü deyərəm. 
Sənin yaşında birinin utancaq olmağının 
özü utanmalı bir şeydir”. 

Sabahı gün, yəni ziyarətin son 
səhərində, yemək masasında Xanım 
Belmour gecə ruh gördüyünü deyərək, 
hamını təəccübləndirmişdi.

“A, var idi, nəydi o, o var idi? Xanım 
Kinsolvinq həyəcanlanmışdı deyə o sözü 
tapıb deyə bilməmişdi”.

“Yox, əşşi. Heç dəxli var?” 
Masa ətrafındakılar xor şəklində 

suallar verməyə başladılar: 
“Qorxmadınız?, “Neynədi?”, “Necə 
görünürdü?” , “Necə geyinmişdi”, “Nəsə 
dedi?” “Nə əcəb qışqırmadınız?”

“Suallarınıza bir-bir cavab verəcəm, 
– Xanım Belmour qəhrəmanlara xas bir 
tövrlə cavab verdi. – Çox acam, amma 
suallarınıza cavab verəcəm. Nəsə qəfildən 
oyandım; məni oyadan ya bir səs, ya da 
toxunuş idi, dəqiq xatırlamıram, amma 
düz qabağımda ruh dayanırdı. Gecələri 
işıqları söndürürəm, ona görə də ətraf 
büsbütün qaranlıq idi. Buna rəğmən onu 
aydın görə bildim. Yuxuda deyildim. 
Uzun boylu bir adam idi, başdan-ayağa 
bulud kimi ağappaq idi. Keçmişdə 
kişilərin geyindiyi kimi bir paltarı var idi: 
Kirşanlı parik, qol qapaqları və yaxası 
krujevalı, arxası uzun pencək və qılınc. 
Qaranlıqda əllə tutula bilməyəcək və 
parlaq bir görünüşü vardı. Düzü, bir az 
qorxdum, daha dəqiqi, təəccübləndim. 
Ömrümdə birinci dəfə idi ki, ruh 
görürdüm. Heç nə demədi. Mən də 
qışqırmadım. Dirsəkləndim. Onda yavaş-
yavaş, səssiz çıxıb getdi. Qapıya çatanda 
da gözdən itdi”.

Xanım Kinsolvinq sevindiyindən 
bilmirdi neynəsin. “Dediyinizə görə, ruh 
General Qriinin ordusunda xidmət etmiş, 
ulu babamız Kapitan Kinsolvinqdir, – 
qürurlanaraq dedi. –  Ruh qohumumuz 
adından sizdən üzr istəyirəm, Xanım 

Bellmour. Sizi bir xeyli narahat edib”.
Terence anasına gülümsəyərək baxdı. 

Nəhayət, hər şey Xanım Kinsolvinqin 
istədiyi kimi olmuşdu. Terence onu belə 
xoşbəxt gördüyünə sevinmişdi.

“Utanaraq deməliyik ki, – yemək 
yeyə-yeyə Xanım Belmmour dedi, –çox 
da narahat olmadım. Ruhu görəndə hamı 
kimi qışqırmadım, özümdən getmədim, 
gecə paltarı ilə ora-bura qaçaraq sizi də 
narahat edib qorxutmadım. İlk həyəcan 
anı keçən kimi narahat olmaq hissi də 
getdi. Ruh xəfifcə arxasını dönüb səssiz 
və sakitcə oradan gedəndən sonra təzdən 
yatdım”.

Xanım Bellmour ruh gördüyünü 
deyəndə hamı ona Xanım Fişer-
Suympkinsin hekayəsinə qarşı 
uydurduğunu düşünərək qulaq asmışdı. 
Amma gözəl dulun hekayəsini, 
həqiqətən, başına gəlmiş adam kimi 
danışırdı, bunu göstərən xırda detallar 
var idi. Sözlərinə həqiqət və səmimilik 
hopmuş kimi idi. Ruhlara inanmayan 
adam da onun ruhunu ən pis halda 
yuxusunda gördüyünü fikirləşərdi. 

Bir az sonra xanım Bellmorun 
xidmətçisi çamadanları hazırlamağa 
başladı. İki saat sonra araba gəlib xanım 
Bellmuru stansiyaya aparacaqdı. Terence 
qərbə tərəf baxan tərəfdə gəzinərkən 
Xanım Bellmur gözlərində bir sirr 
saxlamaqda olduğu mənası verən işıltı ilə 
gəldi.

“Onlara hekayənin hamısını danışmaq 
istəmədim, – Xanım Bellmour dedi. – 
Amma sənə danışacağam. Bu hadisədən 
sən də məsuliyyət daşıyırsan. Dünən 
ruhun məni necə yuxudan qaldırdığını 
bilirsən?”

“Zəncirlərini şaqqıldatdı? – Terence 
ağızucu dedi. – Yoxsa öskürdü? Adətən 
belə edirlər”.

“Görəsən, sizin Kapitan Kinsolvinqin 
qadın qohumlarından birinə oxşayıram 
mən?” – Xanım Bellmour söhbətin 
istiqamətini dəyişərək dedi. 

“Məncə yox, – Terence 
təəccüblənərək dedi. – Çünki onlardan 
xüsusi gözəl deyə biləcəyimiz heç kim 
yox idi”.

“Bəs onda... – Xanım Bellmour 
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ciddi bir tərzdə gəncin gözlərinin içinə 
baxaraq dedi, – ruh məni niyə öpsün ki? 
Öpdüyünə yüzdəyüz əminəm”.

“Yox əşşi!” – gözləri təəccübdən 
böyüyən Terence qışqırdı: “Zarafat 
edirsən, hə, Xanım Bellmour? Ruh size 
öpdü?”

“Day neçə dəfə deyəcəyəm, cümlədəki 
əvəzliyi səhv eşitməmisən”.

“Yaxşı bəs mən niyə bu hadisəyə görə 
məsuliyyət daşıyıram?”

“Çünki ruhun sağ olan yeganə kişi 
qohumu sənsən”.

“Başa düşdüm. “Üçüncü ya da 
dördüncü nəsildən” ola bilərəm. Yaxşı, 
bəs…ruh.. yəni hardan bilirsən ki, 
öpdü?”

“Hardan bilirəm? Hamı necə bilirsə, 
elə bilirəm. Yatırdım, məni yuxudan 
qaldıran onun öpüşü oldu. Buna demək 
olar ki, əminəm”. 

“Demək olar ki?”
“Yəni düz həmin anda oyandım.. 

Eeeh, nə demək istədiyimi başa 
düşmürsən, sən canın? İnsan yuxu 
görüb-görmədiyindən əmin olmur e, 
bilirsən də. Terence o ağlını işə sal bir az, 
sənə insanın ən ali hislərini detalları ilə 
danışmayım”.

“Amma ruh öpüşü mövzusunda, – 
Terence sakit bir tövrlə dedi, – ən xırda 
detalına qədər bilməyə ehtiyacım var. 
Heç ruh öpməmişəm. Necə idi? Yəni nə 
hiss etdin..?”

“Nə hiss etdim?  – Xanım Bellmour 
yüngülcə məzələnərək dedi, yaxşı, 
konkret bilmək istəyirsən, deyim, maddi 
olanla mənəvi olanın iç-içə keçməsi kimi 
bir şey hiss etdim”.

“Hə də, – Terence birdən-birə 
ciddiləşərək dedi, – bu ya bir yuxu, ya 
da bir növ qarabasma idi. Artıq heç 
kim ruhlara inanmır. Anamın xoşbəxt 
olmağı üçün bu hekayəni danışırsınız, 
sizə minnətdaram. Yazıq arvad o 
qədər sevindi ki... İnqilabçı ata fikri də 
möhtəşəm idi”.

Xanım Bellmour köks ötürdü. “Mən 
də ruh görənlərin taleyini yaşayıram, – 
gözəl dul taleyi ilə barışmış kimi dedi. 
– Ruhla qarşılaşmaq təcrübəm uydurma 
hekayə kimi qəbul edildi. Eybi yox, heç 

olmasa, bu məsələdən bir xatirə qaldı 
– o biri dünyadan bir öpüş. Terence 
bilmirsən, Kapitan Kinsolvinq cəsur idi, 
heç olmasa?”

“Yorktounda  məğlub olmuşdu, 
deyəsən, – fikirli halda dedi.

“Oradakı ilk döyüşdə uduzaraq, bölüyü 
ilə birlikdə qaçdığı deyilir”.

“Yəqin utancaq biri idi, – Xanım 
Bellmour elə bil yanında heç kim yoxmuş 
kimi, öz-özünə dedi. – Elə olmasaydı, bir 
dəfə də təkrarlayardı”.

“Döyüşü?” – deyə soruşdu Terence.
“Eh, mən nədən danışıram? Vaxtdır, 

gedib hazırlaşım. Maşın bir saata gələr. 
Evinizdə çox yaxşı vaxt keçirdim. Necə 
də gözəl bir səhərdir, hə?”

Stansiyaya gedərkən Xanım Bellmour 
çantasından ipək dəsmal çıxartdı. Qəribə 
təbəssümlə dəsmala baxdı. Sonra bir 
neçə dəfə düyünləyib keçdikləri yolun 
kənarındakı bir uçurumdan aşağı atdı. 

Terence otağında qulluqçusu Bruksa 
göstəriş verirdi. “Bunları paketlə, sonra 
da kartdakı adresə göndər”.

Kartdakı adres Nyu Yorkda bir 
kostyum mağazasına aid idi. Əşyalar 
da vətəndaş müharibəsi illərinə aid ağ 
atlazlı, gümüş ilgəkli, ağ ipək corablı, ağ 
ayaqqabılı bir kişi geyimi idi. Ağ pariklə, 
qılınc da paltarın aksesuarları idi. 

“Hər yerə yaxşı-yaxşı bax, Bruk, 
– Terence narahat halda dedi. – Bir 
qırağında adımın baş hərfləri olan ipək 
bir dəsmal olacaq. Yəqin ki, buralarda 
itirmişəm”.

Bir ay sonra Xanım Bellmour elitadakı 
dostları ilə Kastskills dolaylarına faytonla 
səyahət edəcəkdilər. O, səyahətə dəvət 
olunanların siyahısını hazırlayırdı. 
Xanım Bellmour hazırlanan siyahını bir 
də nəzərdən keçirdi. Siyahıda Terence 
Kinsolvinqin də adı var idi. Xanım 
Bellmour qələmi ilə bu adın üstündən 
xətt çəkdi.

“Çox utancaqdı!” – öz-özünə izahat 
verirmiş kimi alçaq səslə dedi.

  
Tərcümə etdi: Rövşən Danyeri
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Mircəfər Bağırovun 
şəxsən güllələdiyi və... 

qarşısında hönkür-hönkür ağladığı 
pianinoçu qadın

“1938-ci il martın 16-da 
 Azərbaycan Daxili İşlər 
Xalq Komissarlığının Dövlət 
Təhlükəsizlik İdarəsi birinci 
bölməsinin üçüncü şöbə rəisinin 
müavini, leytenant Tevosyan belə bir 
arayış hazırlayır: 

“Türk və ingilis qərargahlarının 
Bakıda olduqları zaman, 1893-cü 
ildə anadan olan, Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının keçmiş müəlliməsi 
Xədicə xanım Qayıbova onlarla yaxın 
əlaqədə idi, həmin qərargahların 
zabitlərini evinə qonaq çağırırdı. 
Azərbaycanın sovetləşməsindən sonra 
Qayıbova öz evində Müsavat firqəsinin 
liderlərindən olan Mustafa Vəkilovu 
gizlətmişdir. Vəkilovu həbs etmək üçün 
gələndə Qayıbova ona qaçmaq üçün 
imkan yaratdı. Vəkilov xaricə qaçıb 
və indi Türkiyədədir. 1924-cü ildə 
Qayıbovanın evində türk ordusunun 
zabiti azərbaycanlı Sultan Hüseynzadə 
gizlənirdi. Qayıbovanın evindən o, 
İrana qaçıb və orada alman və yapon 
kəşfiyyatlarına xidmət edir. Əks-inqilabi 
millətçi təşkilatın rəhbərlərindən biri – 
Fərəczadənin 1937-ci il iyulun 17-də 
verdiyi ifadədən görünür ki, Türkiyə 
kəşfiyyatının agenti Dadaş Bünyadzadə 
həmin kəşfiyyatla əlaqəsini Qayıbova 
Xədicə xanımın vasitəsilə saxlayırdı. 
Qayıbovanın əri Rəşid Qayıbov 
Azərbaycan SSR DİXK tərəfindən əks-
inqilabi millətçi təşkilatının üzvü kimi 
həbs edilmişdir.

1933-cü ildə Qayıbova casusluqda 
təqsirləndirilərək Azərbaycan Dövlət 
Siyasi İdarəsi tərəfindən həbs edilmiş, 
amma ittiham sübut olunmadığı üçün 
azad edilmişdir.

Yuxarıdakılara əsasən Qayıbova 
həbs edilib Azərbaycan SSR CM-nin 

68-ci maddəsinə görə istintaqa cəlb 
edilməlidir”. 

 Azərbaycanın ilk pianinoçu 
qadını 

Xədicə Osman qızı Qayıbova – 1893-
cü il mayın 24-də Tiflisdə məşhur 
ruhani Osman Müftizadənin ailəsində 
dünyaya gəlib. Ana tərəfdən Xədicə 
xanım Terequlovlar nəslinə mənsub idi. 
Atası Osman Müftizadə  ailənin maddi 
vəziyyətinin imkan verdiyi dərəcədə 
qızına yaxşı təhsil verməyə çalışıb. 
Qafqaz canişinliyinə yazılmış ərizəyə 
əsasən Xədicə xanım püşkatma üsulu 
ilə Tiflisdə “Müqəddəs Nina” qızlar 
məktəbinə daxil olur. Uşaq yaşlarından 
xüsusi istedadı ilə fərqlənən Xədicə ilk 
musiqi təhsilini də oxuduğu bu məktəbdə 
alıb, elementar musiqi nəzəriyyəsini, 
fortepianoda çalmağı öyrənib. Özünün 
yazdığına görə, onun müəllimləri 
L.N.Knini və Truskovski olmuşdur. 
1911-ci ildə məktəbi bitirdikdən 
sonra Qafqaz müftisi Mirzə Hüseyn 
Əfəndi Qayıbzadənin oğlu – mühəndis 
Nadir Qayıbovla ailə həyatı qurur. Bir 
müddət X.Qayıbova Tiflisdə tatar, yəni 
Azərbaycan məktəbində dərs deyir.

1919-cu ildə Qayıbovlar Bakıya 
köçür. Xədicə xanım artıq bu dövrdən 
konsertlərdə çıxış etməyə başlayır. 
O, fortepianoda xalq mahnıları və 
muğamlar əsasında improvizasiyalarla 
çıxış edir. Sovet dövründə X.Qayıbova 
musiqi mədəniyyətində daha fəal iştirak 
etməyə başlayır, pedaqoji sahədə bir sıra 
layihələrlə çıxış edir.

Xədicə xanım Xalq Maarif 
Komissarlığında Şərq musiqi şöbəsinin 
müdiri təyin olunur. Onun təşəbbüsü 
ilə “Qısamüddətli Şərq musiqi kursları” 
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təşkil edilir, uşaq xoru yaradılır. “Şərq 
musiqi kursları” ləğv edildikdən sonra 
X.Qayıbova 1927-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasında nəzəriyyə və 
bəstəkarlıqdan professor L.Abdan dərs 
alır. 1933-cü ildə sovet hüquq-mühafizə 
orqanları tərəfindən şübhəli şəxs kimi 
casusluqda ittiham olunaraq 3 ay 
müddətinə həbs olunur. Onu əks-inqilabi 
fəaliyyətdə və türkçülük ideyalarının 
yayılmasında günahlandırsalar da, heç 
bir sübut, dəlil olmadığına görə həbsdən 
azad edilir.

O, xalq dastanları, mahnı və 
muğamların toplanması ilə məşğul 
olurdu. Eyni zamanda onun evi 
sənətsevərlərin, musiqiçilərin görüş yeri 
sayılırdı. Amma...

 
Ziya Bünyadov “Qanlı illər” 

kitabında yazır:
 
“1938-ci il martın 17-də Dövlət 

Təhlükəsizlik idarəsinin 4390 nömrəli 
orderinə əsasən Qayıbova Xədicə xanım 
Şah döngəsi 16 nömrəli evdə həbsə 
alınmışdı (Qayıbovanın o vaxt 23 yaşlı 
Abdulkərim adlı oğlu və 12 yaşlı Alanqu 
adlı qızı var idi)”.

1938-ci il martın 20-də ilk dindirilmə 
keçirilir.

Müstəntiq Xədicə xanımı əks-inqilabi 
fəaliyyətlə məşğul olmaqda ittiham etsə 
də o, ittihamları qəti şəkildə rədd edir.

 “ – Özünüzü müqəssir 
bilirsinizmi?

– Mən əks-inqilabi fəaliyyətlə məşğul 
olmamışam və bu barədə özümü 
müqəssir bilmirəm”.

1938-ci il martın 23-də 
ikinci dindirmə keçirilir:

“– Bakıda olan türk və ingilis 
qoşunlarının zabitlərindən kimi 
tanıyırdınız?

 – Türk qoşunlarının 
rəhbərlərindən biri Xəlil paşa 
mənə tanış idi. Onun adyutantı 
Cavad bəyi və təyyarəçi zabit 
Əşrəf Timuçini də tanıyırdım. 
İngilislər arasında tanışlarım yox 

idi.
– Yuxarıda adlarını çəkdiyiniz 

türk zabitləri ilə tanışlığınız nə ilə 
ifadə olunurdu?

 – Xəlil paşa tanış kimi dəfələrlə 
bizim evə gəlibdi. Məni onunla qardaşım 
Məmməd Müftizadə Tbilisidə tanış 
etmişdi. Cavad bəylə məni Xəlil paşa 
tanış etmişdi. Aramızda heç bir şey 
olmayıb. Təyyarəçi zabit Əşrəf Timuçinlə 
məni indi xalq düşməni kimi ifşa olunmuş 
Çingiz İldırım tanış etmişdi.

– Müsavat ordusunun 
zabitlərindən sizə kim tanış idi?

– General Əliağa Şıxlinski. Mənim 
keçmiş ərimin qohumudur. General 
Usubov İbrahim də ərimin qohumudur. 
Zabit Sultan Hüseynzadə bir zaman 
mənə bənd olmuşdu və hərdənbir məni 
teatra dəvət edirdi. Başqa tanış zabitlərim 
yox idi.

– Sovetləşmədən sonra sizin 
evinizdə sovet orqanlarından 
gizlənən olubmu?

– Sovetləşmədən sonra yaşadığım 
evdə 10-15 gün ərzində müsavat 
firqəsinin və hökumətinin liderlərindən 
biri Mustafa Vəkilov gizlənirdi.

1938-ci il martın 25-də keçirilən 
üçüncü dindirmədən:

“– Müsavat firqəsinin və 
parlamentinin keçmiş lideri olan 
Mustafa Vəkilovun gizlənməsi və 
qaçmasında özünüzü təqsirkar 
bilirsinizmi?”

“– Mustafa Vəkilovun qaçmağını 
bilərək heç kəsə xəbər verməməyimdə 
özümü təqsirkar bilirəm. Lakin bundan 
mənim heç bir məqsədim olmayıb və 
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bir də bu haqda Azərbaycan inqilabi 
komitəsinin sədri Mirzə Davud Hüseynov 
da bilirdi...”

 
Xədicə xanımın inadını 

sındırmaq, şərləmək mümkün 
olmasa da, dindirmələr və mənəvi, 
fiziki işgəncələr onu yorur və yavaş-
yavaş ümidsizləşdirirdi. O artıq 
aqibətini dərk edir və müqaviməti 
getdikcə zəifləyirdi...

 
1938-ci il aprelin 28-də keçirilən 

doqquzuncu dindirmədən:
 
“– Sizə ikinci dəfə təklif edilir ki, 

müəyyən xarici dövlətin kəşfiyyat 
agenti kimi siz öz praktiki casusluq 
fəaliyyətiniz haqda müfəssəl 
danışasınız”.

“– Mən heç vaxt kəşfiyyat agenti 
olmamışam və casusluq da etməmişəm”.

“– Siz doğru danışmırsınız. 
İstintaq müəyyən edib ki, Türkiyə 
kəşfiyyatının agentlərindən biri 
olan Dadaş Bünyadzadə casusluq 
məqsədi ilə sizə ayrı-ayrı tapşırıqlar 
verir və sizin şəxsən vasitəçiliyinizlə 
Türkiyə kəşfiyyatı ilə əlaqə 
saxlayırdı”.

 “– Mən təsdiq edirəm ki, mənim 
vasitəçiliyimlə Dadaş Bünyadzadə 
Türkiyə kəşfiyyatı ilə heç bir əlaqə 
saxlamırdı və o, mənə heç bir tapşırıq 
vermirdi”.

 Xədicə xanım heç kəsin əleyhinə və 9 
dindirmənin heç birində  güllələnməsinə 
əsas yaradan ifadə vermir. 1938-ci il 
mayın 7-də Qayıbova Xədicə xanımın işi 
üzrə istintaqın qurtarması haqda protokol 
tərtib olunur.

 Mayın 8-də müstəntiq Tevosyan 
23311 nömrəli istintaq işi üzrə 
ittihamnamə tərtib edir. Xədicə xanım 
Qayıbova Azərbaycan SSR CM-nin 68-ci 
maddəsi ilə müqəssir hesab edilir.

Altı aydan sonra çıxarılan, 1938-ci il 
oktyabrın 19-u tarixli Azərbaycan SSR 
XDİK-in xüsusi üçlüyünün qərarı:

 “Qayıbova Xədicə xanım Osman 
qızı – Türkiyə konsulxanası ilə 
əlaqəsinə və casusluq fəaliyyətinə 

görə güllələnsin, şəxsi əmlakı 
müsadirə edilsin!”

 Qərara DTK Birinci Xüsusi şöbənin 
rəisi leytenant Sovçenko qol çəkib.

Bəzi mənbələrdə Mircəfər Bağırovun 
Xədicə Qayıbovanı sevdiyi deyilir. Amma 
Xədicə xanım heç vaxt M.Bağırova “hə” 
cavabını verməyib.  Xədicə Qayıbova 3 
dəfə ərə gedib, ərləri Bağırov tərəfindən 
yox edilib. Nəhayət, Bağırov Xədicə 
xanımın özünü də həbs etdirib. Həbsdə 
Bağırov sonuncu dəfə ona “hə” cavabını 
verməsini istəyib. Lakin “yox” deyən 
Qayıbovanı Bağırov öz əlləri ilə güllələyib 
və hamının qarşısında hönkür-hönkür 
ağlayıb.

 
Gecikmiş bəraət

 
1954-cü ildə Xədicə xanımın qızı 

Alanqu Sultanova anasının günahsız 
həbs olunması və güllələnməsi haqda 
Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinə 
müraciət edir və anası haqqında ətraflı 
məlumat istəyir. 1955-ci il aprelin 
28-də Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi 
xüsusi şöbəsinin müstəntiqi Menyayev 
Alanqu Sultanovanın ərizəsi ilə bağlı 
bunları bildirir: “Qayıbova Xədicə xanım 
yoxlanmamış və səthi ifadələrlə ifşa 
olunub. İstintaq Qayıbovanın casusluğunu 
təsdiq edən heç bir material əldə 
etməmişdir. Buna görə də Azərbaycan 
XDİK Xüsusi Üçlüyünün 1938-ci il 
oktyabrın 19-da Qayıbova Xədicə xanım 
Osman qızının güllələnməsi haqda qərarı 
əsassız hesab edilmişdir. Qərar ləğv 
olunmalı və işdə cinayət tərkibi olmadığı 
üçün iş xətm olunmalıdır”.

Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi 
cinayət işləri üzrə Məhkəmə 
Kollegiyasının 14 fevral 1956-cı il 
qərarına əsasən, Qayıbova Xədicə xanım 
Osman qızına bəraət verilir, fevralın 29-
da isə qızı Alanquya bu barədə arayış 
təqdim edilir. 
 
                Hazırladı: Cəlil CAVANŞİR
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Ürək şəkli çəkən qız...

ürəklərlə oynayıb
ürək şəkli çəkən qız,
o ürəkdə sevinc nə rəng?
kövrəlməyi göstər görüm,
baş ürəklə, 
ürək başla yollaşmasa yaman olur
darıxmağı göstər görüm,
yaşantılar rəng-rəng, xal-xal
ordan nələr ötüb keçdi, orda nə var?
baş vurub çıxanlar kimlər,
başa çəkilən kim olub?
Neçə arzu, istəklərə 
əsim-əsim əsib gedib,
hansı əzab o ürəyi 
öz içindən söküb, didib?
hələ, hələ sənin üçün 
ürəklər eyni rəngdə,
bu” rənglərlə” dolu dünya
sənin üçün hələ bəyaz,
hələ bir rəng.
ürəkli qız,
ay dünyası, özü göyçək,
sən
qırmızı qələminlə
qanla yaşayan ürəyi
qan rəngində çəkirsən
çək!

***
istəklər ümmanında
çırpınardım, yanardım
mən dünyanı nə boyda
necə geniş sanardım

ümidlərim elə çox
inamım lap çox idi
yel apardı dünyamı
yoxsa divlərmi yedi

heç bir ilğım, heç bir rəng
qamaşdırmır gözümü
bu adam yığınına
yad görürəm özümü

bir nəfəsəm bəlirgin
tükənmişəm, sönmüşəm
məkanım göylər idi
artıq yerə enmişəm. 

*** 

yaşadıq, nə yaşadıqsa
yada salmağa lüzum yox.
bənd olmağa
 bəndə gəzsəm
çoxdur sənin kimisi, çox.

bu divanə, dəli könül
dəli duyğulara çapar
ovut çığıran istəyi
götür özün ilə apar.

ümid etmə bir gün dönəm
yollarıma çıxma daha 
nə sevgim, nə nifrətim var
get əmanət ol Allaha.

*** 

sevə biləcəyin bir kimsə ola
sevgin
şübhədən, xəyanətdən uzaq
qışda uşaqların tapdağından  

     uzaq qalan 
qar misalı
 tərtəmiz,
əsəsən üstündə
pöhrələnə
soyuğu, qışı adlayıb
baharda pöhrələnən şiv kimi

sığıb-sığışdıra bilməyəsən bu sevgini, 
bu sevinci heç yerə
məst olub
sərxoş səma kimi 
çətir olasan bu sevgiyə. 

***

 

Xatirə FƏRƏCLİ



şeir zamanı

67USTAD dərgisi \ Mart 201766 USTAD dərgisi \ Mart 2017 67USTAD dərgisi \ Mart 201766 USTAD dərgisi \ Mart 2017

səsin soyuq gəldi
mən zəng vuranda
səs, söz soyuyarsa
 soyuyar ürək
donar
aralıqda isti nə varsa
ürək nazik şeydir qırıla bilər
qırılıb tökülər yığa bilməzsən
ürək dostu
elə yaxın saydığın,
dərdini söyləmək istədiyindir
...səsini eşitmək, 
 dərdləşmək istəmişdim
...boş verdim.

***

məni ağrıdan ağrıları 
acı təbəssümlə yola verib
ruhumu dara çəkən yorğun günləri
küləyin
payızda ağacdan qopardığı 
yarpaqlar kimi yoldum,
sinəmə çəkilən dağlara dözə-dözə
bərkidim,
topalanıb dağ oldum
əyilmədim
 əyri gədiklərə
düz,
düpbədüz yaşaya-yaşaya
yaşlanıb, 
yaşa doldum.

***
ömrüm
özümə qoyduğum qadağalar, 
çəkdiyim cızıqlar içində keçdi
həbs etdim sərhədsiz ruhumu
öldürdüm həvəsi, eşqi
mən caniyəm,
mən qəddaram,
mən zülmkaram
mən
içimdə həvəs qəbristanlığı gəzdirirəm
vahimə basır bəzən
içimdəki məzarıstan vahiməsi
qorxuram
qorxuları da ram edirəm,
basdırıram içimdə
mən qorxu dağarcığı,
mən qorxusuz adamam
mən
bircə dəfə bəxş olunan ömrü
qınaqlara 
qurban verən axmağam
siz axmaq olmayın.

***
elə bulandırdın qəlbimi, elə
düzəlib durulmaq illər apardı

söküb xatirəni tulladım yerə
küləklər sovurdu, yellər apardı.

əslində nə idi, nə oldu adı
çəkib çəkişdirdi doğması, yadı
çoxların qarsıdı alovu, odu
söhbətlər soyutdu, dillər apardı.

gəlmişdim, qismətdə bir biyar ömür
bu biçilmiş ömrə di sığış, gömül
hər soyuq baxışdan çat verən könül
hər çatda nə boyda sirlər apardı.

***
Mərhum həyat yoldaşıma

I
Üşüdüm
 daş olub baxdığın yerdə
Odlu gözlərinə həsrətdir gözüm.
Burnumun ucunda bir göynək payın,
Dilimin ucunda söhbətin, sözün.

Xatirələrinin şirinliyində
Həsrətin boy verib göynədi, dindi.
O sənli günləri, xoşbəxt günləri
Nə soyuq yaşadım, yanıram indi.

II

Bu gecə namərdmiş, gör necə namərd 
Bu gecə ruhumuz görüşər dedim.
Gündüzlər günəşdən pay alammadım
Bu gecə bəxtimə gün düşər dedim.

Yükləndi ruhuma, yüklənib durdu
Bu gecə bir ömür ağırlığında
Zülməti əyninə biçib geyindi
İtdim bu gecənin sağırlığında.  

Gəzərsən, göylərdə gözlə, gəz məni 
Qalsam yerim yoxdur bu Yerdə  daha
Qalda, qovğadadır ruhumla cismim
Mənimki, mənimki qalıb Allaha.

III 
                                                    

insanlar dəyişir,
 şəkillər saralır, 
xatirələr qalır öz rəngində, 
qalır olduğu kimi 
təptəzə, dupduru.
 bağrıma basıb əzizləyirəm  xatirələrini
sevincimi bölüşmək istəyirəm səninlə
 hər halıyla səni xatırladan övladlarının 
bəxş etdiyi sevincı 
sevinirəm, kədərlənirəm sənsiz
evimi, ürəyimi talan edib gedənim,
yaşayıram, 
qocalıram sənsiz.
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AY İŞIĞI, QARĞIDALI 
TARLASI

Türkiyəli yazıçı Ahmet Yıldızın 2 hekayəsini təqdim edirik. Yazıçı həm müasir, 
həm də tarixi mövzularda qələmə aldığı bu nəsr nümunələrində insan həyatının 
mürəkkəb psixoloji durumunu incələməyə çalışmış, bir-birindən maraqlı insan 
obrazları yaratmışdır. Maraqla oxunan bu hekayələrin oxucularımız tərəfindən 

rəğbətlə qarşılanacağına inanırıq.

Alçaq fələk, sənə nə etdim, neylədim? 
                       

              Pir Sultan Abdal

Hücrəmin eni on, uzunluğu altı 
addımdır. Qalxıb tavana çatan pəncərəni 
açıram. Paslı dəmir barmaqlığı iki əlimlə 
tutaraq dərin nəfəs alıram. Soyuq, 
təmiz havada, bəlkə, zehnim təmizlənər. 
O, talesiz gecə duyduğum qorxunc 
hayqırtının durmadan yenilənən təkrarı 
uzaqlaşar. Partapart eşidilən tüfəng 
səslərinin buraxdığı uğultuya bənzər 
cingiltinin ilişib qaldığı qulağıma bayır 
gecəsinin səssizliyi xoş gələr.

Başım qazan kimidir. Gecələr min 
dəfə qalxıb yuxu nədir bilmədən göy 
üzünə baxa-baxa gözləyirəm. Qarşı 
dağlardan əsən nəmli küləklə içəri girən 
təmiz hava belə bir lənətli düşüncə ilə 
əlləşən beynimi rahatlada bilmir. Xain 
bir alçaqlığa alət olduğumu fərq etməyim 
mənə od vurur. İnsanın heyvanlara, 
hətta insanlara etdiyi alçaqlıq çox olub. 
Canlıların ən alçağı insandır deyərlər, 
yəni insanın öz qardaşına belə bir tələ 
qurduğunu kimsə düşünə bilməz. O alçaq 
da cinayətinə görə tutulub, o da burda; 
eyni damın altında olduğumuzu bilmək, 

həqiqətən, halımı pisləşdirir. Amma 
qalanın ən uc hissəsində, məndən uzaq 
bir hücrədə yatır.

Kirli-pasaxlı, rəngi bilinməyən, 
divardan asılı, son vərəqi nə zaman 
qoparıldığı bəlli olmayan təqvim 
yarpağında 13 sentyabr 1968-ci il 
yazılıb. Sabah ilk dəfə hakim qarşısına 
çıxarılacağam. Şeytanın belə ağlına 
gəlməyəcək fövqəladə gecəni bütün 
detallarıyla anlada biləcəyimmi?

Çayın sahilindəki təpədə gürcü 
şahzadələrinin tikdirdiyi, indi qəsəbənin 
həbsxanası olan bu tarixi qalada, bu 
qəribə hücrədə nə edəcəyimi bilməyəcək 
haldayam. Çoxu meşədə qadağan 
olunmuş ağac kəsməkdə günahlandırılan 
digər hücrədəki kəndliləri ancaq 
gündüzlər həyətdə gəzinərkən  uzaqdan 
görə bilirəm. Mən bir meşə kəndlisiyəm. 
Minillik, bəlkə də, yüz min illik meşənin 
içində bir kənddə böyüdüm. Yenə 
də orman qaranlığı kimi qəfil çökən 
tənhalığı və ümidsizliyi dəf etmənin 
yolunun qaçaq tütün dumanından 
saralmış saqqalımın önündəki bu xətli 
dəftərə alaşıq-dolaşıq da olsa, olub-
bitənlərin dastanını yazmaq lazım 
olduğunu bilirəm.

Ömrüm boyu açıq havada yaşadım, 
hücrəyə ayı kimi qapadılmaq, inanın 
ki, məni sarsıtdı. İndi zehni qaralmış, 
hafizəsi korşalmış, ağır vəziyyətdə bir 
dustağam. Yenə də bütün həqiqəti 
anlamaq niyyətindəyəm. Heç bir şey 

Ahmet YILDIZ
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gizlətməyəcəyəm. Hadisələri qarışdıra 
bilərəm. Çünki o gecə çoxlu gavalı rakısı 
içmişdik. Danışdıqlarımda naməlum 
qalan nöqtələr varsa, bunları məhkəmə 
incəliyib ortaya çıxardar.

Mənə kəndin dəlisi deyənlərin bunu 
nə üçün belə dediklərini, yəqin bilmək 
istəyirsiniz. Mən bir şairəm. İbtidai 
sinifdən sonra oxuya bilmədim, kənddə 
çarəsiz qaldım. O gözəl dördlüklərlə 
məramımı, dərdimi, ağrımı paylaşa 
bilmək üçün artıq oxumağa ehtiyac 
yoxdur, məncə. Bir az istedad, qaynayan 
bir ürək bəs edirdi. Qəsəbədən hər həftə 
kəndə gedib-gələnləri daşıyan “cip”in 
əyləci dağılaraq dərəyə yuvarlanmışdı 
ki – istisnasız olaraq hər il olur belə 
qəza – yazdığım dastanlar kəndin bütün 
evlərinin qaranlıq mənzillərini aydınladan 
neft lampasının işığında öncə oxunur, 
sonra dildən-dilə dolaşır. Ya da meşədə 
ağac kəsərkən qəza törədərək ayağını, 
qolunu, şah damarını kəsən,  təkbaşına 
çərləyib ölən qərib kəndlilər üçün, 
ya da ac bir ayının tutub uçurumdan 
ataraq yarısını yediyi, yarısını basdırdığı 
inəklər üçün dastan yazıram. Ölən hər 
canlı üçün ürəyim qanayar, içim yanar. 
Ağrıdan pay almaq üçün yazdığımı 
düşünürlər, amma ağrıdan qurtarmaq 
üçün yazıram. Kəndlilər əllə çoxaldar, 
oxuyar, müqəddəs kitabların arasında 
saxlayarlar dastanlarımı.

Hər kəndli kimi kənddə kim kimin 
nəyidir, kimin nə dərdi var, yaxşı bilirik. 
Hər ailənin ehtiyaclarını  bütün detalları 
ilə, həqiqəti ortaya çıxardanadək bizim 
evdə danışırdıq. Yəni dedi-qodu edirdik. 
Bu uca dağların arasında, ortasından 
dərə keçən yabanı bir kənddə yaz 
gecələri belə uzun, ay donuq olur. 
Evlərdə üzləri mis rənginə çevirən 
gürgen1odununun alovu qarşısında 
danışılacaq o qədər az şey var ki, 
küllərin içində bişirdiyimiz kartofları, 
qarğıdalıları yeyə-yeyə başqa kəndlilərin 
hal-vəziyyətlərini danışardıq. Nələrsə 
öyrənirik. Yəni problemin kökünü 
tapırıq. Amma son olaraq nə söyləyə 

1    Gürgen – vələs (tərcüməçinin qeydi).

bilərəm? Həqiqət bunun harasında – 
bunu ancaq məhkəmə heyəti söyləyə 
bilər.

Bunu deyim ki, qardaşların ikisi də 
uzunboylu, ağbədənli uşaqlardılar. Saçları 
sapsarı, gözləri masmavi, körpə üzlü 
böyük qardaş... Hansı ki, qəsəbədə taxta-
şalban fabrikində texnik kimi işləməyə 
başlayınca orada haqq-hesab işlərinə 
baxan bir qıza aşiq olub... Kənddə beş 
ildir evli olduğu arvadını boşayıb onu 
almaq istəyib. İnanın, ən kiçik bir hadisə 
zamanı üzü qızarır, qızarmış üzündə 
uşaqlıqdan qalma çilləri yanaqlarında bəlli 
olur. Belə bir insanın ürəyinin qapqara 
buludlarla qapalı olduğunu kim bilə bilər? 
İstanbulda mühəndislik məktəbində 
oxuyan rəhmətlik kiçik qardaş da mavi 
gözlü, amma qapqara düz saçları, qələm 
qaşları olan insan  gözəli bir gəncdi. Sol 
görüşlüymüş, nəymiş, bildiyim qədərilə 
inad, gözütox bir dəliqanlı. Böyük 
qardaşının yengəsini2 boşamasının 
qəti əleyhinəymiş. Bir-iki ildir kənddə 
danışılan mövzuydu bu: kiçik qardaşdan 
qorxmazsa, arvadını çoxdan boşayıb o 
şəhərli qıza evlənəcəkdi deyirdilər. Ataları 
yaxın kənddə almanların işlətdiyi mis 
mədənində çalışır. Uşaqları oxutmaq 
buralarda ən böyük məqsəddir.

O gecə dünyanın ən gözəl gecəsi 
idi desəm, inanarsınızmı? Gürcüstanla 
sərhəd dağlardan, gürgen meşəsinin 
bağrından axıb gələn dərənin səsi 
bir nəğmə kimiydi. Dərə ilk baxışda 
görünməz. Qarğıdalı tarlasının 
yanındaydı halbuki. Gecə ay işığında 
quş baxışıyla baxınca,  gümüş  bir bağ 
kimi qara bir qövs  cızaraq qızılağacların 
tünd haləsində bilinir ancaq. Bir qulağa 
yatımlı səs. Ortasından nazlı-nazlı 
axdığı kəndin harasına getsəniz, onun 
cağıltısını eşidərsiniz. Ayrılıqda bəslənən 
bir duyğunun zaman keçincə unudulacaq 
yerdə daha da çatışmaması kimi, bu 
dərənin də  özü uzaqlaşdıqca səsi daha 
gur eşidilir.

İnsan belə alçaq bir oyuna alət olunca, 
bəhs etmək istəmir. 

2   Yengə – qardaşarvadı (tərc. qeydi). 
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Qarğıdalı tarlasını gözləmək üçün dörd 
uzun dirəyin insan boyundan yüksək 
yerinə taxtalar keçirərək bir çardaq 
təki qurulur. Təxminən talvar kimi. 
Əsgərlikdə növbə çəkdiyimizin oxşarı. 
Kilimlə üstü və ətrafı örtülmüş bu talvar 
belə ağrıların yaşanacağının əsla ağla 
gəlmədiyi bir sevinc yuvası idi bizlər 
üçün. Kənddə hər  qarğıdalı tarlasının 
meşə ilə bitişik kənarında bir dənə beləsi 
vardı. Yoxsul kəndlinin tək qışlıq azuqəsi 
olaraq saxlayacağı qarğıdalı tarlasına 
ayılar, vəhşi donuzlar dadanır. Meşənin 
bilinməz, qaranlıq dərinliyindən gəlib bir 
saat içində nəhəng tarlanı yerlə-yeksan 
edərdilər. Ayılar balalarıyla, donuzlar da 
öz sürülərilə gəlirdilər. Bir illik zəhməti 
yeyər, yemədiyini yerlə bir edərdilər. Bir 
ovuc tarlası, bağı-bağçası var kəndlinin. 
Yəni qarğıdalı çox dəyərlidir.

Tüfənglərimizi divara dayayardıq. 
Gəmiçi fənərinin titrək işığında bir 
yandan içirik, bir yandan da kart 
oynayırıq. Arada başımızı bayıra çıxardıb 
çoban səsilə bağırırıq gəlmək istəyən 
ayıları, donuzları ürkütmək üçün. Ortalıq 
qan gölünə dönməsin. Ayıların da, 
donuzların da balası var, canlarını da 
allah verib. Bu üzdən talvarın dörd bir 
yanına asılmış zənglərin bağlarını çəkirik 
arada. Bu səs-küyü vecinə almayıb ölümü 
gözünün altına alanlar olur bəzən. Amma 
öldürməyə deyil, havaya atəş açırıq 
çox zaman. Qaçırtmaq üçün. Hərdən 
də nərdivanlardan enib tarlanın içinə 
gedir, işəyirdik. Gavalı rakısının belə bir 
xüsusiyyəti var.

Kartı buraxdıq. Yeni çəkilmiş gavalı 
rakısının buraxdığı məstliyi yuxuyla 
çıxartmaq istəyirik. Məncə, gecə saat 
iki olmuşdu. Böyük bir ayın şahidliyi 
ilə işıldaböcəklərin vızıltısı dərənin 
səsinə qarışmışdı. Uzaqdan “ho-ho” 
deyə bağıran bir başqa qarğıdalı tarlası 
növbətçisinin səsini eşitdik.

Aralarındakı gərginliyi hiss edirdim 
desəm, yalan olar. Dedi-qodudan 
qaynaqlanan bir şübhəm vardı, ikinci 
qədəhdən sonra yoxa çıxdı. Saflaşdım, 
uşaqlaşdım bütün şairlər kimi. Türkü 

söylədik sırayla. Tapmacalar dedik, 
göydə kimin buğası (ulduzu) yaxşıdır, 
deyib mübahisə etdik. Kiçik qardaş 
İstanbulu, qızları, məktəbini, Türkiyənin 
necə geridə qaldığını anlatdı sonra. 
Təbiət özü bu gözəl gecəsiylə bizi 
rakıdan daha çox sərxoş edirdi. 
Təbiətin qoynunda daha xoşbəxt, daha 
içdən. Daha qardaşcasına duyğular 
içərisindəydik.

“Birimiz növbətçi olmalıyıq” 
dedim. “Hər hansı bir xışıltı olsa o 
birimizi oyandırmalıyıq”. Danışarkən 
tüfənglərimizin dolu olub-olmadığını, 
təhlükəsizliyinə nəzarət etdik. Kiçik 
qardaş qapıdan bayıra, qarğıdalı 
tarlasının yarpaqlarında parıldayan 
ay işığı dənizinə tutdu tüfəngi, uzun 
vaxt nişan aldı. Kölgələnmiş  biçimli 
burnu, geniş alnı bir şəkil kimi gözümün 
önündədir.

– Mən növbətçi olaram, siz yatın, – 
dedi böyük qardaş. Bəli, əminəm, bunu 
o dedi. 

– Olmaz, abi3, – dedi kiçik qardaş. 
Dəliqanlılığını göstərmək istəyirdi yəqin.

Amma mən kəndin keşikçisiyəm. 
Məndən sorulardı hər şey. 

– Xeyir, mən tutaram. Siz yatın, – 
dedim, amma  içkili üzümə gülümsəyərək 
baxdıqlarını görüncə israr etmədim. 
Nəyi necə etməyi qərarlaşdırdıq. İnanın 
sərsəm başım indi bunu xatırlaya bilmir.

Sonra ikimiz yatdıq, o alçaq növbəyə 
qaldı. Yerimizə elə paltardaca uzandıq. 
Leş kimi tər, tütün və alkaqol iyi ilə 
öz bədənimin iyini unudaraq yatmağa 
çalışdım. Yatıb qalmışam.

Böyük qardaşın məni dürtmələyən 
fısıltılı səsi ilə yerimdən sıçradım.

“Donuzlar gəldi” dedi və tüfəngin 
qundağı ilə yavaşca məni dürtmələdi.

Səhər saat dörd olduğunu hadisədən 
sonra bildim. Demək iki saat yatmışıq. 
Yatmış yox, mürgüləmişik. Yoxsa belə bir 
xətaya düşərdikmi?

Yatarkən ay işığına bürünmüş dənizin 
dalğaları kimi sarı fonda olanlar indi 
qətran qaranlığında idi. Bir nöqtədə 

3    Abi – böyük qardaşa müraciət forması (tərc. qeydi)
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qarğıdalılar şıqqıldayır, nələrsə bizə doğru 
gəlirdi. Tüfəngimi aldım, təhlükəsizliyi 
açdım, nişan aldım.

–Hanı? Harada? Nə tərəfdə?, – dedim 
mən də fısıldayaraq.

–Ode. Orada, – dedi mənə. Donuzlar 
sürətlə bizə doğru yaxınlaşırdılar 
demək ki. Tətiyi basdım. Böyük qardaş 
da arxamdan tətiyi basmışdı. Böyük 
bir vaveyla qopdu. Öncə tüfənglərin 
qulağımızı batıran səslərini duydum. 
Qaranlıqda barıtın çıxardığı duman  bir 
yanğın varmış kimi və sərxoşedici gözəl 
qoxuyla yayıldı təmiz havaya. Tarladan 
“Mənəm, mənəm! Məni vurdunuz!” 
bağırtısı axtalanan buğanın böyürtüsü 
kimi qulağıma doldu. O zaman anladım 
nə baş verdiyini.

Sürətlə talvardan endim. Yanına 
necə getdim, bilmirəm. Fənəri yuxarı 
qaldırdım. Arxası üstə düşmüş, qalxmağa 
çalışır, qan dolmuş ağzıyla bir qurdun 
ulaması kimi səs çıxardırdı. Əlləri ilə 
qanlı qarnını tuturdu. Qaranlıq bir çuxur 
kimiydi qarnı. Köynəyini aça bilmişdi. 
Rəngi bilinməz haldaydı. İlıq turşumuş 
qoxu burnuma vurdu. Bağırsaqları 
parçalanmışdı. Gecə yanımdan qalxıb 
tualetə getdiyini inanın ki, duymamışdım. 
Məni oyatmağa qıymamışdı. Səssizcə 
qalxıb getmişdi. Dəliqanlı gözəl gənci 
qarnından vurmuşduq.

 Bütün kənd tökülüb gəldi şəfəqlər 
sökülmədən. Vay-şivən hər yana yayıldı. 
Ölümünün qarşısını almaq mümkün 
olmadı. Jandarmaya xəbər verildi. 
Sonrası da ki, bax burdayıq.

 Bir dastan yazmalıyam ona, 
amma yaza bilmirəm: çünki yazdıqlarımın 
ən təsirlisi olmasını istəyirəm. Bu ümidlə 
gecələri qalxır, sonsuz göy üzünü seyr 
edərək yazılacaq o anı gözləyirəm.

 
      Çevirdi: Azad Qaradərəli 

 
 
         MİŞARÇILAR 
 
Meşədə  mişarçıların işlədiyini  
öyrənəndən  neçə  gündür  atamın  

başını xarab eləmişdim.   Amma  atam  
deyirdi ki,  meşə  təhlükəlidir: orada 
ayılar var,  oğlum, adama pəncələriylə 
sillə vurarlar, insan kimi iki ayaq üstə 
qalxaraq adamın üzünə tüpürərlər,  
hələ iri dişli, ağzınnan qan qoxuyan 
qurdlar....  Sürü halında vəhşi donuzlar, 
kolluqların  arasınnan nə zaman çıxarlar  
və  qarşılarında insana-filana  heç 
baxmadan, əzib çeynəyərək  üzərindən 
keçib  gedərlər  deyərək hər  səfərində 
məni azdırmağa  çalışan bahanələr 
tapırdı.
      Anamı  üzümə tutmuşdum  axırda;  
mişarçıların yanına göndərmək 
üçün  kələm dolması, pomidor  salatı  
hazırlayarkən, qarğıdalı çörəyi bişirərkən 
başını dəng edirdim.  Yanından 
sallanaraq  yalandan ağlamsınırdım. O 
da  elə hey  meşə  nəmlidir, üşüyərsən, 
xəstələnərsən, uzaqdır, iki saat, üç saat 
dağa  dırmana bilməzsən,  uşaqsan, 
deyib  başından eləyirdi.  Axırda üzünü  
atama  tutub, uşaq  mişarçıları görmək 
istəyir, səninlə getsin,  meşəni  öyrənər; 
başımı şişirtdi, dedi.

Atam köhnə evimizi  təzələmək  
fikrindəydi;  uçurub, yerində yenisini 
tikdirmək düşüncəsinə qapılmışdı.  
Bunu niyə düşünmüşdü, bu qərara 
niyə gəlmişdi, kimsə bilmirdi. Meşənin 
küknar  və digər ağaclarının qalın 
ikiqat taxtalarından qurulmuş böyük 
ambarı olan  evimizin içərisi ərik, 
alma və qurudulmuş heyva qoxuyardı. 
Nənəmdən,  babamdan eşitmişdim 
ki, evimizi Hopadan gətirdikləri  laz 
ustalarına tikdirmişdilər.  Əslində  evin 
elə bir çatışmazlığı yoxdu. Qırmızı 
kirəmidləri yaşıl yosun basmış damı üç 
il öncə bir metrəcə yağan qara davam 
gətirməmiş, bir az yana yatmışdı. Amma 
bu önəmli bir səbəb deyildi ki? 
         Atam  arzumu dinləmədi. 
Yenə  meşəyə  təkbaşına getdi.  Meşə 
gözətçilərinin ruhu belə duymadan 
səhərəcən çalışaraq təpələrdəki  meşənin 
dərinliklərində  taxtalıq şam, küknar 
ağaclarını kəsdi (baltanın uzaqdan 
duyula biləcək kəskin  səsindən  ehtiyat 
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etsə də),   budadı, yonqarlarını toprağa 
basırıb gizlətdi, açıqda qalmış kötükləri 
qara palçıqla örtdü,  qol-budağını bir 
yerə yığdı, gündüz gəzən  meşəbəyilərin 
diqqətini çəkməməsi üçün üzərini təzə 
budaqlarla  bürüdü.
        Sonra, bu  oduncaqları  
hamarlamaq üçün, sonunun olmadığına 
inandığım  meşənin yuxarı yaxasındakı 
dağ  kəndindən  gürcü  mişarçıları 
gətirdi. Bütün bunları,  anamla hər gecə 
yatağa girmədən öncə neft lampasının 
işığında fısıltı-tısıltıyla danışmalarına qulaq 
şahidliyi edərək öyrəndim.  Onlar əlbəttə, 
bunları  “uşaqdır, ağzından söz qaçırar, 
meşəçilər eşidər” düşüncəsiylə məndən 
gizlədirdilər.
       İndi  atamla dəstələyib əlimizə 
aldığımız sellərin yuyub-aparmasına 
görə  güclə sezilən dik cığırla heç 
danışmadan   mişarçıların çalışdığı  
məkana yaxınlaşırıq. Atamın  böyründən 
asdığı  baltasını, anamın hazırladığı  
boxçaya yığılmış yeyəcəkləri götürüb bir 
yerə yığdıq. 
      Seyrək, amma geniş gövdəli yaşlı  
vələslərin, göyüzünü bürüyən iri küknar, 
genişyarpaqlı su bitkilərinin bitdiyi 
meşənin  içində  sürən iki saatlıq bir 
gəzişmədən sonra birdən gün işığının 
sevinclə bürüdüyü kiçik bir  çəmənliyə  
gəlib çıxdıq. Daha meşənin içindəykən 
bəlli bir ritm içində şırıltı  ve xırıltı səsləri  
çıxardan   mişarın səsini duya bilirdim. 
(Yaxınlaşdıqca elə bil səs azalırdı.)
      Orada   iki kişi gördüm. Üstdəki 
mişarçı, nazik ağaclardan  qurulmuş  
yüksək bir körpüdə,  dörd tərəfi 
hörülmüş, yamyaşıl ağac qırıntılarının 
üzərində,  kəndirbaz kimi bir ayağı öndə, 
o  biri arxada  tarazlıq vəziyyətində 
duraraq,  mişarın böyük T hərfinə 
bənzəyən üst qanadından iki əli ilə  
rahatca tutub  üzünə qədər qaldırır, sonra  
ucadan  bir “hoh” səsi çıxararaq aşağı 
buraxırdı.   O biri mişarçı isə altdaydı. 
Gözünə  səpələnən  tozlardan qorunmaq 
üçün boynunu yana bükərək yuxarıya, 
baxışlarını  oduncağın  altına dikmiş  
biçimdə  eyni “hoh” səsilə – amma bir 

az daha içdən  və duyğulu – sərt şəkildə 
iki əlilə aşağı çəkirdi tutduğu sapı. Bizi 
görüncə əl saxladılar. Atama:
     –Xoş gəldin, – dedilər.
     –Xoş gördük, – dedi  atam. – İşiniz 
irəli.
     Ayaqüstü  doğranmış ağacların  
vəziyyətindən, taxtaların  keyfiyyətindən  
qısaca söhbət açdılar. Darıxdım. 
Çəmənliyin kənarından boyumu aşan 
otlarla əhatələnmiş bir çay axırdı. Ora 
yüyurdüm. Suyun  əllərimi dondurmasına  
fikir vermədən üzümə çırpdım,  
boynumda  yaş  barmaqlarımı gəzdirdim. 
Yanındakı yastı daşın üstündə  oturdum,  
çayın düzənli axan səsini dinlədim. 
Mənzərənin önündə  irili-xırdalı  yüzlərcə  
ağcaqanadın  uçuşduğu, çürümüş, amma 
yanında yenisi bitən bitkilərin mor, 
sarı, qırmızı, narıncı çiçəklərinə  qonan 
kəpənəkləri, heç bir yerdə görmədiyim 
böyük  arıları, başında buynuzları olan 
qara  böcəkləri izləməyə başladım. Kiçik, 
duru gölün üzərində  quyruqlarını iki 
yana sallayaraq  üzən kiçik  balıqları  
görüncə  sevindim. Onlara çubuqla 
toxundum;  qaçışıb  gözdən itdilər. İri 
ayaqlarını bir sallama  kimi gərərək üzən  
hörümçəyə bənzəyən  bir ağcaqanad  
onları iştahla izləyir, birdən qalxır,  sonra 
xəfifcə dururdu.
      İnəkləri qarğıdalı tarlasına buraxaraq  
başarıyla otardığım üçün  dədəmin 
hədiyyə verdiyi qırmızı dönər  saplı, 
qoşaağızlı, bir zəncirlə qayışıma bağlı  
bıçağımı  cibimdən çıxarıb içi boru  kimi 
bir bitkini dibindən kəsdim. Baş tərəfinə 
kiçik bir  dil  qoyaraq  düdük kimi çalmaq 
istədim, amma səsi çıxmadı. Sonra bir 
boru  kimi işlədərək  kiçik  gölün suyun 
axdığı təmiz bölümünə  üflədim, çıxan 
qabarcıqları izlədim.
      Atamgil  əyilməmələri, düzgün  
qurumaları üçün   iki uclarından 
bağlanmış taxta yığınının yanında siqaret 
sümürürdülər. Suyun yanından ayrılıb,  
mişarçıların ağac oduncaqlarından və  
yarpaqlarından düzəldilmiş komacıqlarına 
getdim. Yeni itilənmiş  yedək  mişarı  
komacığın duvarına  söykəmişdilər. 
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Birdən  “ham” edəcəkmiş kimi duran 
kəskin dişlərdən bir az da  qorxaraq 
barmaqlarımın ucları ilə toxundum. 
Mişarın  dibində  bir taxta  qab  qızıla 
boyanmışdı. İçi qırmızı toprağa bulanmış 
bir suyla doluydu. Yanında qırmızıya 
bulaşmış kəndir  vardı.
      Atamgilin yanına dönüncə:
      –Qara quyruqlu balıqlar vardı göldə,  
ata, – dedim.
     Mişarçılar  işə  başlamışdılar. Atam  
körpünün dibində  siqaret çəkirdi. 
Gülüşdülər.
     –O balıq deyil, qurbağa balalarıdır, – 
dedi atam.
     –Amma qurbağalara bənzəmirlər ki, 
– dedim.
     –Qurbağalar yumurtlayırlar, 
yumurtadan da o  çömçəquyruqlar  çıxır, 
– dedi  atam.
     –Amma uzun  quyruqları var, qurbağa  
quyruqsuzdur, – dedim.
     –Quyruqları  qopur sonra, oğlum…
      Darıxdığımı  anladım.  Mişarçılar 
yenə o  xırıltılarla aşağıya toz püskürdən  
mişarlarını  çəkməyə başlamışdılar.  
Körpü  yüksəkdi, ağaclar onun 
üstündəydi.
    –Nə olar, ata, mən də yuxarıya çıxmaq 
istəyirəm, – dedim.
     –Aydındır, sənin əlinnən rahatlıq  
olmayacaq, – dedi  atam.
     –Qoy çıxsın, – dedi, yuxarıdakı  
mişarçı.
      Boğazlı bir   köynək  geymişdi. 
Qara dalğalı saçları alnına tökülmüşdü. 
İncə, uzun  üzü, üst dodağıyla burnu 
arasında nazik  bığları vardı.  Atam 
qoltuqlarımın altından   tutub  qaldırdı. O 
da eyni yerdən tutub  ağacların üzərinə 
çəkdi   məni.  Müvazinətimi saxlamağa 
çalışırdım. 
    Aşağı bir uçurum kimi görünürdü. Bir 
taxtanın eni qədər incə aralıqlarla qırmızı 
çizgilər çəkilmişdi ağacların  bəyaz  
üzərinə.  Komada  gördüyüm taxta  
qabdakı qırmızı suyun nə işə  yaradığını 
anladım. Qətran qoxusundanmı,  ya  
həyəcandan başım  fırlanırdı. Önümdə, 
taxta çiviyle yarılı  olan  yarı  kəsilmiş 

çatlaqdakı  mişar, oraya saplanmış 
və  tərk edilmiş kimi gəlirdi adama. 
Aşağıdakı mişarçı yardım edib  endirdi   
məni. Kvadratlı qalın  köynəyinin 
qollarını dirsəyinə  qədər  çırmalamışdı. 
Bir  meşə  adamıymış  kimi hər tərəfi  
tükdü. Sarı saqqalı geniş  üzünü,  
hardasa mavi gözlərini belə  örtmüşdü. 
Kəsif  bir biçimdə tər və  qaçaqmalçı  
tütününün  qarışığı  qoxuyurdu.  İşlək  bir 
bədəndən  yayılan tər  qoxusu, təmiz, 
oksigen dolu bu açıqlıqda yeni yaranmış  
mişar tozlarının, yonqarların  və qətranın   
qoxusu  çürümüş  çoxlu  bitkilərin  
qoxularına  qarışırdı.
      Mişar  susunca meşənin 
dərinliklərindən gələn  qəribə  quş  səsləri 
və yanında yemək yedikləri,  mənim tərk 
edib   nəhəng  meşənin  ortasında yalnız  
qoyduğum  o kiçik  yerdəki suyun səsi  
indi daha  aydın duyulurdu.
     Bir  təpədə  oturub  uzun müddət  
üzümə, çılpaq  qollarıma  hücum çəkən  
ağcaqanadları  qovmağa  çalışaraq 
mişarçıların işləmələrini  izlədim. Mişarın  
dairəvi  gövdədən  çıxardığı  cihnəmələri 
və  inləmələri, mişarçıların bir ağı  
kimi təkrarladıqları,  meşəyə yayılan 
“hoh”larını sayqıyla dinlədim.
       Evə dönəndə, quyruğu qopacaq 
olan qurbağa balalarını düşündüm bir 
xeyli. Sonra atama:
       – Mən də böyüyəndə  mişarçı  
olmaq istəyirəm, – dedim.
       Atam siqaretindən dərin bir qullab 
alıb təmiz havaya doğru  fışqıran su kimi  
məharətlə üfləyərək:
      – Sən daha önəmli adam olacaqsan,  
oğlum, – dedi.  – O taxtalardan ev qura 
biləcək usta olacaqsan…
                                                                               

Çevirdi: Azad Qaradərəli   
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Rolan Bart
Rolan Bart (1915-1980) – Fransa ədəbiyyatşünası və kulturoloqu, fransız semiotika 

məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Ali təhsilini Sarbonnada alandan 
sonra (1939) 1940-50-ci illərdə ədəbi tənqidçi və esseist kimi sol mətbuatla fəal 
əməkdaşlıq edir. 50-ci illərin ortalarında milli elmi araşdırmalar mərkəzinin sosiologiya 
şöbəsində işləyir.

Bartın orijinal ədəbiyyatşünaşlıq nəzəriyyəsi elə bu dövrdə formalaşmağa başlayır. 
Hələ «Nəsrin sıfırıncı səviyyəsi» oçerkində Bart ədəbi formaların «üçüncü ölçüsü»nü 
– ikisinin (dil və üslub) birinə qarşı qoyulduğu «nəsr»i təsvir edir. Müxtəlif yazı tiplərini 
öyrənən araşdırmaçı bu fikrə gəlir ki, dil vahid şəkildə abstrakt və neytral olmayan 
ünsiyyət vasitəsini təqdim edir, onun istifadə etdikləri məqsədə qarşı fərqliliyi olmur, amma 
sosiokulturoloji məğz, dəyər, intensiya və s.-lərin materialistik birləşməsində ideoloji 
təhsilin böyük rolu var. Bu da Bartı konnotativ semiotika ilə dərindən maraqlanmağa 
həvəsləndirir. Uyğunlaşdırıcı analitik aparat hazırlayaraq onu bir tərəfdən miqyaslı 
şüurun birləşdirilməsinin tədqiqində («Mifologiyalar», 1957), digər tərəfdən də ədəbi 
formalardakı sosiokulturoloji cəhdlərin kəşfində («Tənqidi esse», 1963) istifadə edir.

Bart 1960-ci ildən işarə, simvol və şəkil üzrə yüksək təcrübi tədqiqatlar məktəbinin 
sosiologiyası şöbəsində işləməyə başlayır. Ədəbiyyat semiotikası məsələlərinə olan 
marağı onu poetikanın struktur problemlərinə gətirib çıxarır. 1960-70-ci illərdə Bartı 
fransız  strukturalizminin (sonra da poststrukturalizmin) siması hesab edirlər, onun 
«Tənqid və həqiqət» essesi (1966) Fransada «yeni tənqid»in tərəfdarlarını birləşdirən 
ədəbiyyatşünaslıq manifestində böyuk rol oynayır.

1960-ci illərin sonundan etibarən Bart mətnlərarası semiotika ilə ciddi məşğul olmağa 
başlayır. Müxtəlif mədəni kodların daxil olub qarşılıqlı yerləşən ərazisi kimi anlaşılan 
əsərə mətnlərarası yanaşma nümunəsi Bartın O.Balzakın hekayələrindən birinə həsr 
etdiyi «S/Z» (1970) kitabıdır. Ədəbi əsərin oxucu tərəfindən qəbul olunmasını analiz 
edən «Mətndən gələn həzz» (1973) essesi də onun bu əsəri ilə səsləşir.

1976-cı ildə Rolan Bart Kollec de Fransın ədəbi semiotika kafedrasına dəvət 
olunur. Elmi rütbə almaq üçün proqrama uyğun oxuduğu «Mühazirə» (1977) onun son 
irimiqyaslı işi olur (çünki Bart avtomobil qəzasında həyatını itirir). O bu mühazirəsində 
25 illik elmi fəaliyyətinə yekun vuraraq, strukturoloji-semiotik metodların köməyilə 
ədəbiyyatın öyrənilməsinin mümkün perspektivlərini qeyd edib.

Tənqid və həqiqət

“Yeni tənqid” adlandırılan anlayış 
bu gün yaranmayıb. Azadlıqdan 
sonra (bu da özlüyündə xeyli təbii 
proses idi) Montendən Prusta qədərki 
bütün müəllifləri əhatə edən fərqli 
işlərdə müxtəlif tənqidçilər yeni fəlsəfi 
cərəyanlara güvənərək klassik fransız 
ədəbiyyatına baxmağa cəhd etdilər. 
Məşhur ölkənin zamanla öz keçmişindəki 
faktlara qayıtmasında və onların 
günümüzdəki yararlılığını təyin etmək 
üçün yenidən təhlilində təəccüblü heç nə 
yoxdur. Bu cür təzədən qiymətləndirilmə 
prosesi gərək sistematik aparılsın.

Amma gözlənilmədən bu hərəkatı 
saxtakarlıqda günahlandırıb, adətən, 
istənilən avanqardın yaratdığı nifrət hissi 
ilə qarşılayaraq, ona hər şeyi olmasa 
da, əsas cəhətlərini qadağan etdilər: sən 
demə, əsər intellektual münasibətlərdə 
boşluq yaradırmış, eyni zamanda, mənəvi 
olaraq təhlükəli, sofistika ilə dolu, öz 
uğurunda isə yalnız snobizmə borclu imiş. 
Qəribəsi odur ki, niyə bu mühakimələr 
belə gec başladı? Nə üçün məhz indi? Bu 
kiminsə təsadüfi reaksiyasıdırmı? Əsəbi 
obskurantizmin residividirmi? Yoxsa, 
əksinə, çoxdan işlənilmiş və indi dirçələn 
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formalarla diskursun ilkin cəhdidir?
İnsanlardan uzaqlaşıb hansısa gizli 

qrupla birləşən bütün bu əks-hücumlar 
öz xassəsinə görə ideoloji möhürdür, 
onlar istənilən mühakimə və dilin hansısa 
sarsılmaz siyasi başlanğıca aid olduğu 
ikimənalı mədəni qata daşındılar. Yeni 
tənqidin İkinci imperiyası üzərində bu 
cür proses yaratdılar: “elmi və ya fərdi 
düşüncənin elementar qaydaları” tətbiq 
olunarsa, o, həqiqətən də, birbaşa olaraq 
şüura zərbə vurarmı? Ətrafda “sırtıq, 
qarşısıalınmaz və utanmaz seksuallıq” 
tüğyan edəndə məgər o, mənəviyyat 
nümayiş etdirirmi? Milli institutları 
sərhədin o tərəfində diskreditə etmirmi? 
Kəsə kəlmə, o “təhlükəli”dirmi? Sonuncu 
kəlmə fəlsəfə, dil və ya incəsənətə 
aid olunanda adam dərhal müxtəlif 
konservativ düşüncələrə qapılır. Əslində, 
bu fikirlərlə yaşayanlar həmişə qorxu 
içərisindədirlər (bəlkə, onları məhvetmə 
ideyasına kökləyən də məhz budur); 
onlar yeni olan hər şeydən qorxur və 
onu “boşluq” adlandırırlar (nəyə görəsə 
həmişə çata biləcəkləri yeganə nəticə 
bundan ibarət olur). Bir çox yeniliyə olan 
şübhəçiliyə “müasirliyin tələbi” və ya 
“ədəbi tənqidçilik üzərində yeni tərzdə 
düşünmək” reveransları ilə yanaşır, 
gözəl natiqlik jesti ilə “keçmişə faydasız 
qayıdış”ı inkar edirlər. Buradan maraqlı 
qeydlər çıxarmaq olar: müəyyən müddət 
ərzində bu insanlar, sanki (mühakimə 
etmək xatirinə mühakimə etdikləri) 
müasir əsərlərlə barışmış kimi görünmək 
istəyirlər, amma rahat olduqları 
“mahiyyətlər bolluğu”nun sərhədinə 
çatanda birdən-birə dəyişib kollektiv 
cəzalarını tətbiq etməyə əl atırlar. Eyni 
zamanda, sanki bütün bu məhkəmə 
prosesləri bərabərliyin pozulması 
nəticəsində meydana çıxır. Dağıdıcı 
olmaq üçün tənqidin mühakimə etməyə 
ehtiyacı yoxdur, onun dildən bəhs etmək 
yerinə ondan sonrakı məsələlərdən 
danışmağı kifayət edir. Bugünkü 
tənqidçiliyi “yeni” olmasına görə 
yox, sadəcə, sözün həqiqi mənasında 
“tənqid” olmasına görə sıxışdırırlar, 
çünki o, müəlliflə şərhçi arasında rolu 
müəyyənləşdirən və dillər iyerarxiyasının 

dayanıqlığına zərbə endirməyə haqlı olan 
bir anlayışdır. Buna əmin olmaq çətin 
deyil, ona qarşı qoyulub, “edam”ına əsas 
kimi göstərdikləri qanunların çıxarışlarına 
diqqət etmək kifayətdir.

Tənqidçilikdə həqiqətəbənzərlik

Aristotel (Müdriklik və kütləvi 
anlaşma kimi ənənəvi təsirlərlə düşünən 
insanların simasında) həqiqətəbənzər 
kateqoriyanın mövcud olduğu ehtimalına 
güvənərək məğzlərin açıqlanması 
texnikasını işləyib hazırlamışdı. 
Həqiqətəbənzərlik – yazılı əsərdən, 
yoxsa şifahi mənadan söhbət gedir? 
– bu, göstərilənlərin heç birinə qarşı 
getməyən hər şeydir, ya da hər şeyin 
həqiqətəbənzər olmasına ehtiyac yoxdur. 
Real keçmiş (bununla tarix məşğul olur), 
ya da zərurətdən baş verənlərlə (bununla 
da elm məşğul olur) əməkdaşlıq edəndə 
o yalnız kütlənin mümkün saydığı ilə 
hesablaşır, bu razılaşma da bəzən nə 
tarixi reallıq, nə də elmi mümkünlüklə 
üst-üstə düşür. Bu səbəbdən Aristotel 
geniş kütlə üçün estetika yaratdı; 
miqyaslı mədəniyyətin cari əsərləri ilə 
əvəzləsək, ola bilsin, öz çağdaşlığımızın 
həqiqətəbənzərlik ideyasını modelləşdirə 
bilərik, baxmayaraq ki, bəzi təsəvvürlərin 
gerçək olması nə tarixi, nə də elmi 
nöqteyi-nəzərdən mümkün deyil, amma 
yenə də bu əsərlər kütlənin mümkünlük 
təsəvvürlərinə qarşı getmir.

Köhnə tənqid məhdud şəkildə 
miqyaslı tənqidlə əlaqəlidir, deyəsən, 
bizim cəmiyyət kinematoqrafik, romantik 
və ya musiqi məhsulları kimi tənqidi 
şərhlərə qarşı da tələbkar olmağa 
başlayıb; çağdaş mədəni şüur çərçivəsində 
bu tənqid şəxsi auditoriyaya sahibdir, 
nəhəng qəzetlərin səhifələrində at 
oynadır və (ənənələrimiz, Müdriklərimiz, 
ya da dünya görüşümüzdən çıxan) 
hər şeyə qarşı getməyi qadağan edən 
məhdud intellektual məntiqə arxalanıb 
fəaliyyət göstərir. Qısası, tənqidçiliyin öz 
şəxsi həqiqətəbənzərlik ideyası olmalıdır.

Məlum ideya hansısa proqram 
arayışı təsəvvürü yaratmır. Əksinə, 
məğz öz-özünü doğuran həqiqət kimi 
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görünür, həqiqətəbənzərlik istənilən 
metodologiyanın xaricində qərar tutur, 
ya da metod həmişə mahiyyətə dəxli 
olan qanuni və təsadüfi suallar verə 
biləcəyimiz şübhəçilik aktı kimi anlaşılır. 
Bu, əsasən, həqiqət tərəfdarının yeni 
tənqidin “ekstravaqant çıxarışları”ndan 
karıxanda, ya da utananda hiss 
olunur; burada hər şey ona “absurd”, 
“yöndəmsiz”, “anormal”, “patoloji”, 
“düşünülməmiş” və ya “ağıldankəmlik” 
kimi görünür. Həqiqətəbənzərlik tənqidin 
nümayəndəsinin “aşkar şeylər”dən 
xoşu gəlir, eyni zamanda, bu aşkar 
şeylər istisnasız normativ xarakterə 
malikdirlər. Sadə məntiqlə götürəndə 
bütün həqiqətəbənzərsiz mühakimələrdə 
nəsə qadağan olunmuş meyvə effekti 
və ya təhlükə var: şəxsi fikirlərin 
fərqliliyinin nəticəsi normalardan 
imtinaya yol açır; imtina – səhvə, səhv 
– günahkarlığa, günahkarlıq – xəstəliyə, 
xəstəliksə eybəcərliyə çevrilir. Amma 
analoji normativ sistemlərinin çərçivəsi 
həddindən artıq dardır və istənilən 
əhəmiyyətsiz şey onu asanlıqla dağıda 
bilər. Buna görə də həqiqətəbənzərlik 
qaydaları yaranır ki, tənqidçini təcili 
hansısa tənqidi anti-təbiətin ərazisində 
qərar tutmaqdan və “teratologiya” 
adlandırılan məsafədən qorusun. 
Bəs, görəsən, 1965-ci ilin tənqidi 
həqiqətəbənzərlik təcrübəsinin qaydaları 
hansılardır?

Obyektivlik

Obyektivlik qulağımızı qabar 
edən bu qaydaların birincisidir. Ədəbi 
tənqidçiliyə aidiyyatı olan obyektivlik 
nədir? Əsərin “bizdən asılı olmayan 
mövcudluğu”ndakı özəlliyi nədən 
ibarətdir? Belə çıxır ki, bu xüsusi 
özəllik tənqidçinin ekstravaqant 
çıxarışlarına sərhəd qoymalı olduğuna 
görə yüksək dəyərə malikdir, dəyişkən 
düşüncələrimizdən asılı olmadığı 
üçün zəhmət çəkmədən onunla 
razılaşmalıyıq, həm də bu özəllik ən 
rəngarəng məhdudiyyətlər qazanmaqdan 
usanmır: srağagün şüur, təbiət, zövq 
və s. cəhətləri haqda, dünən müəllifin 

bioqrafiyası, “janrın qanunları”, tarixi 
barədə düşünülüb və bu gün artıq bizə 
tamam başqa məhdudiyyət təklif edirlər. 
Bizə deyirlər ki, əsər “aşkar şeylər”dən 
ibarətdir, sizin işiniz “dilin səhih 
faktlarına, psixoloji əlaqə qaydalarına və 
janrın struktur tələbatına” arxalanıb onları 
müşahidə etməkdir.

Burada bir neçə fantomatik 
modelin rabitəsi yaranır. Birincisi, 
leksikoqrafiyaya aiddir: bizi inandırmaq 
istəyirlər ki, Kornel, Rasin və ya Molyeri 
əlin altında Keyrunun “Klassik fransız 
dili lüğəti”ni saxlamaqla oxumalıyıq. 
Hə, əlbəttə, bununla mübahisə etmək 
kimin ağlına gələrdi ki? Guya bu və ya 
digər sözlərin mənasını biləndən sonra 
nə etməyə çalışırsınız ki? “Dilin səhih 
faktları” adı altında başa düşülən şey 
aparıcı lüğətin faktlarıdır, nəinki dilin 
öz faktı. Bədbəxtlik (ya da xoşbəxtlik) 
orasındadır ki, ən təbii dil başqa dilə 
material ola biləcək gücdədir və heç 
birinin ilkin dilə əks-mövqeçiliyi yoxdur, 
amma ona nisbətən birmənalılıqdan 
çıxıblar: bəs əsərin yazıldığı və çoxmənalı 
hesab olunan bu törəmə – zədələnməmiş, 
nəhayətsiz, simvolikayla zəngin – dilə 
yüklənmək üçün yoxlanılmış alət, lüğət 
haradadır? Elə “psixoloji əlaqə” ilə 
də vəziyyət bu cürdür. Hansısa açarın 
köməyi ilə onu “oxumaq” istəyirsiniz? 
İnsan davranışlarını müəyyənləşdirmək 
və əlaqə quruluşlarını təsvir etmək 
üçün müxtəlif üsullar var: psixoanalitik 
psixologiyanın qoyuluşu bihevioristik 
psixologiyanın qoyuluşundan xeyli 
fərqlənir və s. Hər şeyə tanış olan və 
buna görə də dərin təhlükəsizlik hissi 
yaradan “məişət” psixologiyası gizlənə 
biləcəyimiz son yerdir, amma bəla ondan 
ibarətdir ki, bu psixologiya özü bizə hələ 
məktəbdə öyrədilən Rasin, Kornel və 
s. müəlliflərə münasibətdə olan qarışıq 
şeylərdən təşkil olunub, bu da müəllif 
haqqında təsəvvürlərin bizə öncədən 
məlum olan həmin obrazların köməyilə 
yaradılması deməkdir. Nə deyirəm ki: 
yaşasın tavtologiya! “Andromauv”un 
personajlarını “vəhşi ehtirasları olan 
didərgin fərdlər” kimi iddia etmək, 
absurddan banallıq vasitəsiylə qaçmaq 



və bununla belə səhvlərdən 
sığortalanmamaq anlamına 
gəlir. “Janrın strukturu”na 
gəldikdə isə burada ətraflı 
dayanmaq istəyirəm. 
“Struktur” sözü üstündə artıq 
yüz ildir mübahisə gedir; 
genetik, fenomenologik 
və başqa fərqli olanlarla 
yanaşı, əsərin planını 

qurmağı öyrədən “məktəb” 
strukturalizmi də var. Bəs 

burada hansı strukturalizmdən 
söhbət gedir? Bu və ya digər 
metodoloji modellərdən qaçmaqla 
hansı strukturu müşahidə 

etmək olar? Yəqin, artıq klassik 
dövr ilahiyyatçılarının vasitəsiylə 

tanıdığımız müqəddəs mətnlərin 
faciələrindən danışmarıq; bəs, onda 

yeni tənqidin “ekstravaqant çıxarış”larına 
qarşı qoyulan roman “struktur”u 
hansıdır?

Deməli, məsələdə göstərilən bütün 
“aşkar şeylər” yalnız məhdud seçim 
məhsulunun mahiyyətidir. Bu “aşkar 
şeylər”in birincisi gülüş doğuran və ya 

heç nəylə obrazlaşdırılmamış hərfi 
mənada anlamaqdır; heç kim heç 

vaxt inkar etməyib ki, əsər zəruri 
hallarda filoloji cəhdlərlə 

gizlədilmiş mətnaltı mənaya 
malikdir. Sual yaranır: bu 
mətnaltı mənadan hərfi 
mahiyyətlə ziddiyyət 
təşkil edən tamam 
başqa məna çıxarmaq 
haqqımız varmı? 
Cavaba qətiyyən 
lüğətin köməyilə 
yetişə biləcəyinizə 
ümid bəsləməyin, 
bunun üçün dilin 
simvolik təbiəti 
fonunda ümumi 
nəzər nöqtəsindən 
çıxarışlarımıza 
arxalana bilərik. 
Digər “aşkar 
şeylər”ə də bu 
cür yanaşmaq 
olar: artıq onlar 
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hamısı seçdikləri məhdud psixoloji 
və strukturoloji modellərə əsaslanan 
interpretasiya təqdim edirlər. Bu kod 
(bəli, məhz kod) dəyişməyə meyillidir, ona 
görə də, əslində, tənqidçinin obyektivliyi 
bu və ya digər kodu seçmək faktıyla 
deyil, əsərə qarşı seçdiyi modeli dəyişmək 
imkanı verən ciddilik səviyyəsiylə 
əlaqədardır. Və bu, heç də boş şey deyil. 
Əgər yeni tənqid heç vaxt başqa nəsə 
iddia etməyib, mətnin daxilindən çıxan 
təsvirlərin obyektivliyinə əsaslansaydı, 
onda çətin ki, ona qarşı müharibə elan 
olunardı. Həqiqətəbənzərlik tənqidi 
nümayəndəsi adətən mətnin hərfi 
mənada oxunuşunu dəstəkləyən bir kod 
seçir. Nə deyək: bu seçim digərlərindən 
heç də pis deyil. Hər ehtimala qarşı, 
onun nədən ibarət olduğuna baxaq.

Bizi öyrədirlər ki, “sözlərin 
arxasında onların şəxsi mənasını 
saxlamaq lazımdır”, bu da hər sözün 
yalnız bir mənaya gəldiyi və bu mənanın 
ən yaxşı olduğu deməkdir. Bu qayda 
tamamilə ədalətsiz şəkildə istənilən 
obrazlı ifadəyə qarşı inamsızlığa, ya 
daha pisi, onların gözdən salınmasına 
aparır: sanki, onlara qadağa tətbiq edir 
(məsələn, əgər Berenika qatil tərəfindən 
öldürülmürsə, “Tit Berenikanı öldürür” 
demək olmaz); sanki, az və ya çox 
dərəcəli ironiya ilə onları hərfi mənada 
anladıqlarını iddia edirlər (duzlu Neronla 
Yuninin gözyaşlarının əlaqəsindən 
“lehmədə qurumuş günəş işığı” yaranır, 
ya da bundan “astrologiya sahəsindən 
qarşılıq” gözləyirlər); nəhayət, sanki, 
onlarda dövrlə səsləşən xarakterik 
klişelərdən başqa nəsə görməməyi tələb 
edirlər (respirer (“nəfəs almaq”) felində 
nəfəs almağa ehtiyac yoxdur, çünki XVII 
əsrdə bu fel “ruhun müşayiət edilməsi” 
kimi anlaşılırdı). Beləcə biz xeyli maraqlı 
qiraət dərsinə keçid edirik: şairləri 
oxuyarkən onların əsərlərindən heç nə 
çıxarmaq lazım deyil; “liman”, “saray” 
və ya “gözyaşı” kimi sadə və konkret 
sözləri (dövrün necə istifadə etməsindən 
asılı olmayaraq) çoxanlamlığa qaldırmağı 
bizə qadağan edirlər. Nəhayətdə söz 
öz referentual dəyərini tamamilə itirir, 
üzərində yalnız bazar qiyməti qalır: o, 

daxili inkişafa  deyil, ticari anlaşmalardakı 
kimi sadəcə tədavül məqsədinə xidmət 
edir. Nəticədə belə anlaşılır ki, dil 
yalnız bir faktda – öz şəxsi banallığında 
inandırıcı görünə bilər.

 
Zövq

Həqiqətəbənzərlik tənqidi 
nümayəndəsinin riayət etdiyi növbəti 
qaydadan danışarkən gərək bir pillə 
aşağı enək, (dünənki ahıl tənqidçilərlə 
dialoq qurmaq üçün) bugünkü qoca 
tənqidçilərin – hansısa Nizar və ya 
Nepomyusen Lemersyelərin ardınca 
bir sıra gülünc qadağalar və çoxdan 
köhnəlmiş etirazlar ərazisinə girək. 
Klassik tənqidin dayaq nöqtəsi olan və öz 
elmi bilikləriylə əlaqə qura bilməyən (eyni 
zamanda mənəvi və estetik) qadağalar 
toplusunu necə müəyyənləşdirmək 
olar? Bu qadağalar toplusunu “zövq” 
adlandıraq. Zövqü nədə qadağan 
edirlər? Real predmetlərdə. Məntiqi 
müzakirələr səviyyəsində istənilən bu 
cür predmet dərhal bəsit mövqe qazanır, 
hərçənd, anlaşılmazlıq bu predmetlərdən 
yox, abstarkt və konkret anlayışların 
qarışdırılmasından yaranır (axı janrları 
qarışdırmaq həmişə qəbulolunandır); 
əsl gülüş doğuran şey mövzu ədəbiyyat 
olanda ispanaqdan danışmaqdır, burada 
real predmetlə tənqidçiliyin kodlaşdırılmış 
dili arasında distansiyanın pozulması ən 
heyrətləndirici məqamdır. Beləcə ortaya 
maraqlı qarışıqlıq düşür: köhnə tənqid 
tərəfindən yaradılan azsaylı səhifələrin 
istisnasız abstraktlıqdan fərqlənməsinə 
baxmayaraq, yeni tənqidin işləri, 
əksinə, yalnız əhəmiyyətsiz dərəcədə 
abstraktdır, sanki, onlardan substansiya 
və predmetlərdə söhbət gedir, görünür, 
bu səbəbdən yeni tənqidi hansısa 
insani olmayan abstraktlığın təsvirində 
günahlandırırlar. Həqiqətəbənzərlik 
nümayəndəsinin “konkretlər” adlandırdığı 
şey, əslində, sonradan ona vərdiş kimi 
görünür. Adətkarlıq – onun zövqünü 
müəyyən edən budur: onun düşüncəsinə 
görə, tənqid heç də nə predmetlərdən 
(çünki onlar çox simvolikdir), nə də 
fikirlərdən (çünki onlar çox abstraktdır) 
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yox, onların qiymətləndirmə 
hissələrindən təşkil olunmalıdır.

Elə bu məqamda zövqün anlayışları 
işimizə yarayar: iki ağanın (mənəviyyat 
və estetika) nökəri olarkən zövq (hislərin 
ölçülməsinin ən adi təsəvvüründə 
hissolunmadan birləşən) Gözəllikdən 
Xeyirə rahat keçməyə imkan yaradır. 
Hərçənd, bu ölçülər ayağı burxulan 
ilğıma bənzəyir: əgər tənqidçini 
seksuallıq haqdakı mühakimələrinə 
görə tərbiyəsizlikdə günahlandırırlarsa, 
onda seksuallıq haqda istənilən söhbətin 
hər bir halda tərbiyəsizlik olduğundan 
şübhələnirlər. Cinsi əlamətləriylə 
bölünən (ya da, əksinə, bölünməyən) 
klassik ədəbiyyatın personajlarını hər 
işə “sırtıq, qarşısıalınmaz və utanmaz” 
seksuallıqla burnunu soxduğunu bir anlıq 
təsəvvür edin. Personajların qoyuluşunda 
seksuallığın tamamilə konkret rol oynama 
bacarığı faktı təsəvvürdə elə-belə qəbul 
olunmur. Hələ üstəlik qoca tənqidçinin 
heç ağlına da gəlmir ki, bu rol özü 
bizim Freydi, ya da məsələn, Adleri 
izləməyimizdən asılı olub dəyişməyə 
meyillidir.

Deməli, zövq ədəbiyyat haqda 
istənilən sözə qoyulan qadağadır. 
Psixoanalizə hökm düşünməyinə görə 
yox, danışmağına görə çıxarılıb: əgər 
psixoanalizi xərəkdə uzanmış xəstə 
üzərində tibbi təcrübəyə cəlb etmək 
mümkün olsaydı, onda xəstənin 
iynəvurmaya olan qədər psixoanalizə də 
ehtiyacı olduğunu görərdik. Psixoanalizin 
yazıçının müqəddəs (müəyyən mənada) 
şəxsiyyətini də işğal etməyə qərarlılığı 
olur. Müasirlərdən kimdənsə söhbət 
getsəydi dərd yarıydı, axı klassiklərdən 
danışırıq. Ən aydın şairlərdən və 
ehtirasını fəth etmiş müdrik insanlardan 
biri Rasin kimi adamdan bəhs edirik.

Bütün işlər bundadır ki, qoca 
tənqidçinin psixoanaliz haqda təsəvvürləri 
ən lazımsız şəkildə köhnəlib. Onların 
əsasında insan bədəni üzvlərinin 
tamamilə arxaik vasitəsi dayanır. 
Əslində, köhnə tənqidin özünə təsvir 
etdiyi kimi, insan iki anatomik hissədən 
ibarətdir. Birincisi, əgər belə demək 
olarsa, yuxarıda və aşağıda yerləşən hər 

şeyi özündə birləşdirən başdır – bədii 
yaradıcılıq, alicənab xarici görünüş, 
ətrafdakı insanlara görmələri vacib 
olanları göstərə biləcək əsas orqan; 
ikincisi, aşağıda və daxildə yerləşən məhz 
cinsi nişanələrdir (adlarını çəkmək olmaz!) 
– instinktlər, “ani impulslar”, “heyvani 
başlanğıclar”, “simasız avtomatizmlər”, 
“anarxik dirçəlişin tutqun dünyası”; bir 
halda biz bütün məsum məlumatlarıyla 
primitiv insandan, başqa halda isə, artıq 
inkişaf edib özündə müəllifi yaradan 
şəxsiyyətdən bəhs edirik. Deməli, bizə 
qəzəblə bəyan edirlər ki, psixoanaliz 
yuxarı və aşağı, daxil və xaric arasında 
tamamilə inkişafdadır, eyni zamanda, 
o, yeni tənqiddə prinsipə çevrilən sirli 
“aşağı”ya istisna mövqe mümayiş 
etdirir, “üst”ün yuxarısındakı “çınqıl” 
və brilliant”ı fərqləndirən xüsusiyyətlərə 
izah vermiş olur. Bu tamamilə yeniyetmə 
təsəvvürləri necə dağıtmaq olar? 
Bunun üçün gərək köhnə tənqidə yenə 
başa salasan ki, psixoanalizin obyekti 
qətiyyən psixoanalitik tənqidçiliyin 
izlədiyi “şüursuz”luqla uyuşmur (bunu 
digər bir sıra sualların müzakirəsinə 
də aid etmək olar), ən azından, 
ədəbiyyatda “passivist konsepsiya 
təhlükəsi” yaratmaqda ittiham oluna 
bilməz, ya da əksinə, müəllif özü onun 
işlərində subyekt ola bilər (unutmayaq 
ki, bu söz elə psixoanalitik lüğətdən 
götürülüb). Əgər “yaradıcı şüur”un 
yüksək dəyərini qeyd edib, insandakı 
“instinktiv və elementar” başlanğıcın 
boşluq olması fikriylə razılaşsaq, onda 
“bünövrəni təxmin etmək” adlandırılan 
məntiq xətasına yol vermiş olarıq; insanı 
heyvani, impulsiv, avtomatik, formasız, 
kobud, tutqun və s. başlanğıc olması kimi 
bütün bu mənəvi-estetik qarşılaşdırmalara 
cəlb etmək, bir tərəfdən ədəbiyyatı 
şüurlu bağlılıq, aydınlıq, alicənablıq və 
xüsusi təsvir vasitələrinin işlədilməsinin 
gətirdiyi şöhrətin təzahürləri kimi 
anlamaq deməkdir, digər tərəfdən bu 
qarşılaşdırmalar sadəcə axmaqlıqdır, 
çünki psixoanaliz insanı heç də iki 
həndəsi hissəyə ayırmır, Jan Lakanın 
fikrincə, insanın psixoanalitik topologiyası 
qətiyyən daxili və xarici, ya da yuxarı və 
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aşağı deyil, dil sondan başlanğıc almaq 
üçün rolları müntəzəm dəyişməyə məcbur 
edəndə, hərəkətli üz və astarın “mövcud 
olmayan” şeyin ətrafında fırlanmağından 
ibarətdir.

Aydınlıq

Və nəhayət, həqiqətəbənzərlik 
tənqidi nümayəndəsinin tətbiq ediyi 
sonuncu qadağa. Gözlənildiyi kimi, bu 
da dilə aid olan məsələdir. Tənqidçiyə 
“jarqon” adlandırılan istənilən dildə 
danışmağı yasaq edib, “aydınlıq” adlanan 
yeganə dili məsləhət görürlər.

“Aydınlıq” hələ lap çoxdan fransız 
cəmiyyətində sadəcə sözlü ünsiyyət 
vasitəsi kimi yox, ən müxtəlif dillərə 
möhtac hərəkətdə olan atribut kimi deyil, 
sözün izolyasiyalaşmış forması kimi qəbul 
olunur: söhbət fransızcaya qohum olan 
əsas, müqəddəs dildən və orta əsrlər 
dövrünün sanskrit və ya latın kimi bənzər 
heroqlif yazılarından gedir. Adı “fransız 
aydınlığı” olan bu dil yaranma səbəbinə 
görə siyasi dildir, bu, aparıcı siniflərin 
məşhur ideoloji qanuna – öz dillərini 
hər özəllikləriylə birgə tanıtdırmaq 
istəyinə riayət etməsindən yarandı və 
universal dilin rütbəsi kimi fransız dilinin 
“məntiq”inin ən həqiqi məntiq olması 
fikrinə qapıldılar. Bu məntiqi “dilin 
genezisi” kimi adlandırmaq qəbul olundu: 
fransız dilinin genezisi tələb edirdi ki, 
əvvəlcə hərəkətverici subyekt bildirilməli, 
sonra hərəkətin özü və nəhayət, onun 
obyekti bəyan edilməlidir – bu da o vaxt 
deyildiyi kimi, dilin “təbiəti”nə uyğunluğu 
əks etdirirdi. Elmi nöqteyi-nəzərindən bu 
mif müasir linqvistika tərəfindən dağıdıldı: 
fransız dili başqa dillərdən nə az, nə də 
çox məntiqlidir (klassizmin cəhdlərini, 
hətta, Por-Royalın məntiq və dilin ümumi 
problemlərinə daha dərin yanaşmasıyla 
da fransız dilinin sintaksisində universal 
məntiqin təzahürləriylə qarışdırmaq lazım 
deyil).

Klassik institutların dilimizin qol-
qanadını necə qırdıqları hamıya lap 
yaxşı məlumdur. Maraqlıdır ki, Rasinlə 
(lüğətində iki min söz olan insan) qürur 
duymaqdan yorulmayan fransızlar 

heç vaxt onlarda Şekspir olmamasını 
arzulamırlar. Onlar elə bu gün də komik 
coşğunluqla öz “fransız dili” uğrunda 
vuruşurlar – peyğəmbərlik xronikaları 
yazır, xarici basqılara qarşı tufan və 
ildırım yaradır, arzuolunmaz mövqeyi 
olan sözlərə ölüm hökmü oxuyurlar. 
Dildə daim nəyisə təmizləmək, vurmaq, 
qadağan etmək, kənarlaşdırmaq və ya 
qorumaq lazım olur. Köhnə tənqidin 
“tibbi üslub”unu təqlid edərək xoşlarına 
gəlməyən (“patoloji” adlandırdıqları) dilləri 
mühakimə edirlər. Deməliyəm ki, biz 
“dilin mərasimlə təmizlənməsi kompleksi” 
adlandıra biləcəyimiz milli xəstəlikdən 
əzab çəkirik. Qoy, bu xəstəliyin kökündə 
dayanan düşüncə ilə etno-psixologiya 
məşğul olsun, amma tərəfimizdən qeyd 
edilməlidir ki, bu cür dil maltusçuluğunda 
nəsə qəddarlıq var. “Papuasların dili, – 
deyə coğrafiyaşünas Baron yazır, – xeyli 
yoxsuldur, hər tayfanın öz dili var, lüğət 
ehtiyatı dayanmadan tükənir, çünki hər 
dəfə kimsə öləndə dildən bəzi sözlər dəfn 
mərasiminin şərəfinə ixtisara düşür”. 
Bu mənada papuasları ötüb keçmişik, 
ölmüş yazıçıların dillərini mumiyalayıb, 
ideyalar dünyasında yaranan yeni söz və 
fikirlərdən imtina edirik: dəfn mərasimi 
bizdə ölüm deyil, doğuluş aktı kimi 
qiymətləndirilir.

Dil qadağaları müxtəlif intellektual 
kastalar arasında gedən kiçik 
müharibələrdə silah rolunu oynayır. 
Köhnə tənqid bu kastalardan biridir, 
biyət etdikləri “fransız aydınlığı” isə 
başqalarından fərqlənməyən jarqondur. 
Bu, yazıçı, tənqidçi, jurnalist və bizim 
klassik yazıçıların dilini deyil, sadəcə 
onların klassizmini təqlid edənlərdən 
ibarət tamamilə məhdud qrupların 
istifadə etdiyi xüsusi dildir. Belə passeist 
jarqona mühakimə vasitəsiylə açıqlanan 
hansısa konkret tələbat və istənilən 
obrazdan asketik imtinası (məsələn, 
formal dildə məntiqə sahib olmaq) 
xarakterik deyil, amma bəzən kiminsə 
sünilik və dəbdəbəliliyi həddini aşanda 
sözün məhdud dairəsinə bəslədiyi ehtiras 
və əlbəttə ki, bəzi sözlərdən imtina 
edilməsi kimi stereotiplər toplusuna 
hörmətlə yanaşır. Bütün bunlarla nə olur-
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olsun  dilin daxili arakəsmələri və leksik 
tərkibinə toxunmamaq cəhdlərindən 
ibarət konservativ mövqeyə baxmaq çətin 
deyil: sanki, qızıl hərisliyi hərəkatı vaxtı 
(dilin özü qızıl anlamına gələndə) hər bir 
ara məsafəsində (məğzinə görə istisnasız 
fakultativ anlayışdır) kiçik dil ərazisi 
itirilir, qızıl dolu terminoloji ərazi isə çıxışı 
olmayan məntəqəyə çevrilir (məsələn, 
fəlsəfənin şəxsi jarqona sahib olması 
kimi). Hərçənd, bu mənada tənqidçiyə 
verilən ərazi çox qəribə görünür, kənar 
sözlərə tələbat yaradan istənilən şey 
orada qadağan olunub (sanki, tənqidçi 
yalnız kasad konseptual tələbata ehtiyac 
duyur), bununla belə ora universal 
dil rütbəsinin müjdəçisi olur. Bu cür 
universallıq bünövrəsində hiylə işlədilmiş 
bütün ümumi şeylərin təzahürüdür: 
nəhəng sayda müxtəlif vərdiş və 
qadağalara boyun əyərkən o, sadəcə 
dilin bir forması kimi təsdiqlənə bilir – bu 
universallıq şəxsiliyin universallığıdır.

Bu linqvistik narsizmi başqa yollarla 
da müşahidə etmək olar: yad insanın 
dilini “jarqon” kimi adlandırmaq qəbul 
olunub; yad (başqası yox) insan – sən 
özün deyilsən, elə buradan da onun 
dilinin xoşagəlməzliyi ortaya çıxır. 
Bizim kollektivin dilindən fərqlənən dillə 
qarşılaşanda dərhal onu faydasız, boş və 
sayıqlama elan edirik, deyirik ki, ondan 
ciddi deyil, yeriyə və dəyişə bilməyən 
mətləblərdən güc alıb istifadə edə bilərik: 
“Nəyə görə eyni şeyi daha sadə deməyək 
ki?”. Bu deyimi neçə dəfə eşitmişik? Bəs 
biz neçə dəfə bunu inkar etməyə haqlı 
olacağıq? Müdrik atalar sözlərimizin bəzi 
aşkar maraqlı yönlərindən danışmırıq, 
amma məgər köhnə tənqid bu cür 
“bayram nəğmələri”ndən azad olduğuna 
əmin ola bilərmi? Əgər mən köhnə 
tənqidçi olsaydım, həmfikirlərimdən bunu 
xahiş edə bilməzdimmi: “Piruye fransızca 
yaxşı yazır” əvəzinə “Tapdığı gözlənilməz 
və uğurlu bədii ifadə vasitələrinin bizi 
qıdıqladığına görə Piruye ilə öyünmək 
lazımdır” demək istəyirəm? Məgər 
“ölümcül yaralar qoyan qələmlə isinən 
ürək həyəcanları”nı sadə sözlə “qəzəb” 
adlandırmağımı xahiş etməyimdə çoxmu 
haqsız olardım? Görəsən, isinən qələm 

deyəndə ağlımıza qıdıqlayıcı xoşagələn 
şey, yoxsa cinayət aləti olan silah gəlir? 
Düzünü desəm, o dil aydın hesab oluna 
bilər ki, onda danışmaq xoşagələn olsun.

Əslində, köhnə tənqidin ədəbiyyat 
dili bizim üçün əhəmiyyətsizdir. Bilirik ki, 
bu tənqid yalnız ayrı cür düşünə biləndə 
ayrı cür yazmağa nail olardı. Axı, yazmaq 
artıq məhdud şəkildə bir dünyanı təşkil 
etmək, o haqda düşünmək deməkdir 
(hansısa dili bilmək insanların həmin 
dildə necə düşündüklərini anlamaqdır). 
Buna görə də insandan haqqında 
düşünmədiyi şeylərdən yazmağı tələb 
etmək faydasız işdir. Siz yeni tənqidin 
jarqonlarına yalnız banal tərkibləri ört-
basdır edən ekstravaqant formalar kimi 
baxırsınız. Əlbəttə ki, sistemini təşkil 
edənləri məhv etmək yolu ilə istənilən 
dili “bəsitləşdirmək” mümkündür, 
başqa sözlə desək, sözlərin məna 
şəklini yaradan bağları qoparmaqla 
dili hansısa “xeyirxah” müəllifin 
səviyyəsinə endirmək olar. Məsələn, 
freydsayağı “fövqəlMən”i nəyə görə 
klassik psixologiyanın “əxlaq şüuru”na 
aid etməyək? Necə? Onda, gərək hər 
şeyi istisna kimi götürək. Ədəbiyyatda 
rewriting kimi anlayış mövcud deyil, ya 
da yazıçı dildə formal qəbul olunmuş 
kodlardan özünə uyğun gələn təsvir 
vasitəsi seçənə qədər fikirlərini nizamlaya 
bilmir (deyilənlər o demək deyil ki, 
yazıçı bu cür vasitələrin usanmaz axtarışı 
öhdəliyindən məhrumdur). Nəsrin 
aydınlığı, həqiqətən də, mövcuddur, 
amma o, Volter və ya Nizarın müasir 
üslubiyyətindənsə, Mallermenin nəzərdə 
tutduğu Mürəkkəbqabı Tutqunluğuna 
həddindən çox aludədir. Aydınlıq nəsrin 
atributu deyil, nəsrin nəsrə çevrildiyi 
məqamın özüdür, o, nəsrin ilahiliyi və 
nəsrdə əriyən bütün arzuolunan şeylərdir. 
Şübhəsiz ki, qəbul edəcəyi auditoriya 
sərhədlərinin təsəvvürü yazıçı üçün ən 
vacib problemdir; əgər bu sərhədlərin 
dar olmasıyla razılaşmaq şəraitinə 
düşürsə, onda yazmağın səbəbi hansısa 
hipotetik orta səviyyəli oxucu ilə yüngül 
əlaqə yaratmaq yox, öz dilimizlə çətin 
əlaqəyə girmək kimi anlaşılmalıdır: 
məhz onun həqiqəti olan öz sözünə 
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münasibətdə yazıçının çox böyük öhdəliyi 
var. “Jarqon” – bizə yeritdikləri kimi, 
heç də publika qarşısında utanmaq 
deyil, o. təsəvvürün təzahürüdür, dilin 
nəvaxtsa çiçəklənəcək metaforası və şəxsi 
intellektual diskursla eyni kökdəndir.

Asimboliya

Bax, 1965-ci ilin həqiqətəbənzərlik 
tənqidi nümayəndəsinin çıxışı belədir: 
kitab haqda «obyektiv», «zövqlə» və 
«aydın» danışmaq lazımdır. Bu qaydalar 
bu gün yaranmayıb. Sonuncu ikisi 
bizə klassika əsrindən, birinci isə 
pozitivizm dövründən qalıb. Bəzi 
bulanıq normalardan - yarı estetik 
(klassik kateqoriya Gözəlliklə əlaqəli), 
yarı rasional (“sağlam fikir”lə əlaqəli) – 
ibarət toplu belə yaranıb. Bunlarla da 
incəsənətlə elm arasındakı nə orada-nə 
burada olmağa imkan verən rahat körpü 
hərəkətə başlayıb.

Göstərilən ikibaşlılıq köhnə 
tənqidin tapındığı dahiyanə düşüncəni 
bütünlüklə fəth edən sonuncu teoremdə 
öz təsvirini tapa bilir, ya da ondan 
dəyişilməz şəxsiyyətə pərəstiş hissiylə 
bəhs edir; bu təsəvvürlər ədəbiyyatın 
“spesifika”sına hörmətlə yanaşmağın 
vacibatıdır. Qeyd edilən teorem sanki 
kiçik hərbi maşında «ədəbiyyatda 
məxsusi ədəbiyyatçılıq» deyilənə vecsizlik 
nümayiş etdirməkdə və ədəbiyyatı «xüsusi 
reallığı» dağıtmasında  günahlandıraraq 
yeni tənqidə qarşı istiqamətlənib. Bu, 
həmişə təkrarladıqları, amma heç vaxt 
sübut etmədikləri teoremdir, onun 
aşkar və mübahisəyə sığmayan müxtəlif 
tavtalogiyaları mənimsəmiş üstünlüyü 
var. Deməliyəm ki, ədəbiyyat elə 
ədəbiyyatdır, onun İncəsənətə meyillilik, 
Nəfəskəsicilik, Gözəllik və ya İnsaniliyə 
hissiyyatsız olmasında kimisə qınamaq 
lazım deyil. Tənqidi elmi yeniləyən 
kimi görmək də qəbulolunmazdır, 
çünki ədəbi obyekt “özündə”kilərlə 
məşğul olacaq və artıq heç bir elm (nə 
tarix, nə də antropologiya) qarşısında 
öhdəliyi qalmayacaq. Yeri gəlmişkən, bu 
“yenilənmələr” də hər halda köhnədir; 
hələ Brünetyer təxminən eyni təsvir 

vasitələrində Teni “ədəbiyyatın məğzi”nə, 
başqa sözlə, “janrın spesefik qanunları”na 
həddindən artıq sayğısızlıq göstərməkdə 
günahlandırmışdı.

Ədəbi əsərlərin strukturunu 
quraşdırmaq cəhdi vacib tapşırığın həllini 
tələb edir, çox tədqiqatçılar da özlərini 
ona həsr edib, haqqında köhnə tənqidin 
heç kəkələyə də bilmədiyi metodların 
istifadəsiylə həll etməyə çalışıblar (gah 
strukturun öyrənilməsini vacib hesab 
etmək, gah da “strukturalist” olmaq 
istəməmək köhnə tənqidin anlaşılmayan 
mövqeyidir). Əlbəttə ki, əsərin tənqidi 
oxunuşu gərək əsərin öz səviyyəsinə 
uyğun aparılsın; hərçənd, bir tərəfdən 
məlum formaları müəyyənləşdirərkən 
tarix və ya insan psixikasında kök salmış 
tərkiblərdən hansı şəkildə yayınmağımız 
burdan aşkar olmayacaq, digər 
tərəfdənsə əsərin struktur analizinin 
dəyəri düşündüyümüzdən də artıqdır 
və əgər əsərin mətnaltı mənası haqda 
artıq-əskik söhbətləri istisna etsək, bu 
cür analizi məhdud məntiq modelləri 
xaricində həyata keçirə bilərik. Əslində, 
ədəbiyyatın spesifikasından yalnız hansısa 
ümumi işarə sistemlərinə qoşulduqdan 
sonra danışmaq olar: əsərin immanent 
oxunuşunun müdafiəsinə haqq qazanmaq 
üçün əvvəlcə gərək məntiq, tarix və 
psixoanalizin nə təqdim etdiyini biləsən; 
qısası, əsəri ədəbiyyata qaytarmaq üçün 
birmənalı olaraq onun sərhədlərini 
aşıb hazırkı mədəni antropologiyaya 
müraciət etməlisən. Köhnə tənqidin buna 
hazır olması şübhəlidir. Görünür, onun 
üçün vacib olan əsərin istisnasız estetik 
spesifikasının müdafiəsidir.

“Tanrılardan danışarkən, – 
deyə Demetriy Falerskiy məsləhət 
görür, - onların tanrılar olduğunu de”. 
Həqiqətəbənzərlik nümayəndəsinin yekun 
tələbi eyni xarakterlidir: ədəbiyyatdan 
danışarkən, onun ədəbiyyat olduğunu 
de. Bu tavtologiya elə də təhlükəsiz 
deyil: əvvəlcə elə görüntü yaratmaq 
istəyirlər ki, guya ədəbiyyat haqda onu 
sözümüzün obyekti edə biləcək nəsə 
demək olar, amma sonra bu söz dərhal 
kəsişir və özünün yalnız özü olmasından 
savayı bu obyekt haqqında heç nə demək 
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olmur. Köhnə tənqidçi dilin analitiklərinə 
yaxşı məlum olan və asimboliya 
adlandırdıqları vəziyyətin qurbanıdır. 
Bu vəziyyətdə insan nə simvolları 
qəbul etmək, nə də simvollarla (ya da 
mövcud fikirlərin toplusu ilə) əməliyyat 
həyata keçirmək iqtidarında olmur. Nə 
vaxt bu xəstəlik dilin istisnasız məntiqli 
istifadəsi çərçivələrini aşırsa, xeyli geniş 
diapazona sahib və insanlarda ideya, 
obraz və əsərlərin aydınlaşmasına imkan 
verən simvolik funksiya pozulmuş sayılır, 
məhdudiyyət və ya senzura ilə imtina 
edilir.

Sözsüz ki, bədii əsəri simvol 
anlayışına toxunmadan da mühakimə 
etmək mümkündür. Bu, seçilmiş baxış 
bucağından asılıdır: ondan yalnız bəhs 
etmək lazımdır. Tarixlə əlaqəli ədəbiyyat 
institutlarının nəhəng sahələrindən 
danışmadan və yalnız bir əsərə 
köklənərkən aydın hesab etmək olar ki, 
əgər, məsələn,  “Andromauv”dan sənhə 
quruluşu resepti nöqteyi-nəzərindən və 
ya Prustun əlyazmalarında yanılmaların 
rolunun əhəmiyyətindən danışmaq 
istəyirəmsə, onda bədii əsərin simvolik 
təbiətinə inanıb-inanmamağıma ehtiyac 
qalmır: axı, afaziya xəstəsi də qəşəng 
səbət toxuya və ya dülgərlik edə bilər. 
Hərçənd, biz əsəri quruluş nöqteyi-
nəzərindən öyrənmək istəyəndə, onun 
simvolik qiraətiylə əlaqəli ən geniş 
tələbata toxunmamaq mümkünsüz 
görünür.

Yeni tənqid məhz bunu etdi. 
Hamı bilir ki, o, əsərin simvolik təbiəti 
haqda təsəvvürlərə, eləcə də Başlyarın 
obrazın təqlidi adlandırdığı anlayışa 
sığınaraq bu günə qədər tamamilə 
açıq şəkildə işləyib. Yeri gəlmişkən, 
yeni tənqidi polemikaya çağıran heç 
kimin bir anlıq ağlına da gəlmir ki, 
mühakimənin predmeti simvollar ola 
bilər və mübahisəni də mətnin bəyan 
olunan simvolik qiraətinin azadlıq və 
sərhədləri haqda etmək lazım imiş. 
Bizə hərflərin bölgüsüz hüquqlarından 
danışıblar və heç kim bir dəfə də təklif 
etməyib ki, simvolun da hüququ ola bilər, 
amma bu hüquqlar hərfin xeyir-duası 
ilə saxlanan simvolun ikiqatlı azadlığına 

uyğun gəlməyəcək. Hərf simvolu istisna 
edirmi, yoxsa əksinə, ona yol verir? 
Əsər hərfi, ya simvolik mənada, ya da 
Rembonun sözləriylə desək, “hərfi və 
qalan başqa mənalarda” aydınlaşmalıdır? 
Mübahisənin predmeti nə ola bilər? 
“Rasin haqqında” kitabının önsözündə 
deyildiyi kimi, özünə xidmət edən bütün 
analizlər simvolların məhdud məntiqinə 
əsaslanır. Ya bu məntiqin mövcudluğu 
və mümkünlüyü faktını bütünlüklə 
araşdırmalıyıq, ya da göstərməliyik ki, 
“Rasin haqqında” kitabının müəllifi bu 
məntiqin qaydalarından tam istifadə 
etməyi bacarmayıb (bu etiraf kitabın 
yazılmasından altı, nəşr olunmasından iki 
il keçəndən sonra yerinə düşərdi). Kitabın 
istənilən yerinə mübahisəli yanaşaraq, 
onun mətnaltısını, ya da sadəcə mənasını 
tuta bildiklərini bir dəfə də demədən bizə 
xeyli qəribə qiraət dərsi keçirlər. Köhnə 
tənqidçi, Ombredanın haqqında danışdığı, 
ilk dəfə kinofilmə baxanın orada kənd 
meydanında qaçan toyuqdan başqa heç 
nəyi görməyən “vəhşilər”i xatırladır. 
Hərfin mütləq hakimiyyətini müdafiə 
etməyə, sonra isə heç bir xəbərdarlıq 
olunmadan simvolların uyğun gəlmədiyi 
prinsiplər xatirinə istənilən simvolu rədd 
etməyə ehtiyac yoxdur. Əgər tezliklə 
yeni tənqid sizə xarici dil kimi görünsə, 
məgər, siz çinlini çin dilində danışarkən 
fransız dilinin qrammatikasını pozduğu 
ittihamıyla sıxışdırmaq istəyərsiniz?

Yenə də əvvəl-axır simvollara 
qarşı bu karlıq, bu asimboliya haradan 
çıxdı? Simvol özündə hansı təhlükəni 
gizlədir? Hansısa gələcək kitabın təməlinə 
çevriləcək müxtəlif mənalar nəyə görə elə 
həmin kitabın sözlərinə təhlükə yaratsın 
ki? Və yenə soruşuram, niyə bütün bunlar 
məhz bu gün baş verir?

Barthes R. Critique et verite. Paris, 
1966.

Tərcümə etdi:
Səbuhi Şahmursoy
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Suğra xanım Azəri (Cavadzadə)  21 
Azər Hərəkatının lideri, Azərbaycan 
Demokrat Firqəsinin qurucusu və rəhbəri 
Seyid Cəfər Pişəvərinin bacısıdır. Hər 
ikisi Azərbaycanda yaşamış və işləmişdir. 
İctimai-siyasi fəaliyyətə maraq göstərmiş, 
ADF-nin fəal üzvlərindən olmuş, ictimai 
işlərdə çalışmışdır. Həyat yoldaşı Mirağa 
Azəri Azərbaycanın hər iki tayında 
dəmiryolu və körpüsalma üzrə mühəndis 
işləmışdir. Bu gün Azərbaycanda inşa 
edilmiş bir neçə körpü onun adı ilə 
bağlıdır. 

İş elə gətirmişdi ki, Suğra xanım 
qardaşı Seyid Cəfər Pişəvəri ilə təkcə 
uşaqlıqda deyil, sonralar da uzun müddət 
ailəlikcə bir yerdə yaşamış, qayğıkeş 
bir bacı  kimi  Pişəvərinin həmdərdi və 
sirdaşı olmuşdu. 

Seyid Cəfər ailədəki beş uşaqdan 
ikincisi idi. Səfər ayının 13-də 
doğulmuşdu. Pişəvəri haqqında deyir: 
“Kəndin başbiləni Mirdamət (onun 
öncəgörmək qabiliyyəti vardı) atama 
demişdi ki, bu uşaq çox ağır gündə 
dünyaya gəlib. Uşağı qada-baladan uzaq 

eləmək üçün yeddi il onun özü ağırlığında 
sədəqə paylanmalıdı. Gələcəkdə onun 
başına nələr gələcəyini təkcə Allah bilir”. 

Təzə doğulmuş övlad haqda bu sözləri 
eşidən atamla anam çox mütəəssir 
olmuşdular. Yeddi yaşına qədər hər il 
onu tərəzinin bir gözünə çıxarır, o biri 
gözünə isə özü ağırlığında düyü, buğda 
və s. qoyurdular”. 

Beş yaşında artıq yazıb oxumağı 
bacarırdı. Mütaliə etməyi çox sevirdi. 
Bəzən onu oynamağa çağıranda bacısına 
deyirdi ki, get özün tək oyna, mənə 
qarışma.

Ədəbiyyat, tarix, fəlsəfəyə aid əlinə 
nə kitab düşürdüsə, hamısını oxuyurdu. 
Çox güclü hafizəsi vardı. Molla  atasına 
onun Bağdadda təhsil almağını məsləhət 
görmüşdü.

Suğra xanımın sözlərinə görə, 
atası kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul 
olurdu. Payızın sonu və qış aylarında 
işi az olduğundan işləmək üçün Quzey 
Azərbaycana, Rusiyaya gedərdi: “Ata 
tərəfim Xalxalda məşhur olan Təbatəbai 
seyidlərindən idi. Atam çox zəhmətkeş 
idi. Kənddə hamı ona hörmətlə 
yanaşırdı. Zeyvə kəndində kənd əhli 
qaçaq-quldur əlindən cana gəlmişdi. 
Hər payız yığılan məhsulu talan edib 
aparırdılar. Elə olurdu ki, kəndliyə əkmək 
üçün toxumluq saxlamırdılar.

Seyid Cəfər bunları görüb deyirdi 
ki, mən belə yaşamaq istəmirəm, mən 
bu həyatı dəyişmək istəyirəm. On yaşlı 
uşağın söylədiklərinə böyüklər o qədər də 
əhəmiyyət vermirdilər”.

1905-ci ildə Bakıya köçürlər. 
Bülbülədə yaşayırdılar. Seyid Cəfər 
də Bülbülədəki yeni məktəbə gedirdi. 
Bir neçə aydan sonra müəllimi atasını  
çağırıb deyib ki, mən bacardığımı ona 
öyrətdim, nə kitab verirəmsə, hamısını 
bilir, hafizəsi güclüdür, çox irəli gedəcək.

  O, əmək fəaliyyətinə də çox 
erkən başlamışdı. Seyid Cəfər oxuduğu 
məktəbdə həm də işləyirdi – zəngi çalır, 
qapı-pəncərəyə diqqət edirdi. 13-14 

Pərvanə MƏMMƏDLİ

Seyid Cəfər Pişəvəri  
haqda bilmədiklərimiz
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yaşlı bu oğlana müəllimlər hərdən dərs 
keçməyi də etibar edirdilər.

Sonralar təhsilini Sabunçuda davam 
etdirdi. O vaxtlar İrandan çörək pulu 
qazanmaq üçün Bakıya çoxlu kəndlilər 
gəlirdi. Səhər erkəndən işə gedən 
fəhlələr 200 qram ət, l00 qram noxud, 
bir dənə soğanı içində su olan saxsı 
bir bardağa atıb, balaca bir həyətdəki 
sobanın üstünə qoyur, axşam da gəlib 
onu götürüb yeyirdilər. Qazandıqları bir 
manatla dolanır, hələ ondan İrandakı 
ailələrinə də göndərirdilər. Neft 
quyularında işləyirdilər. Quyunu qazanda 
əvvəl qaz çıxırdı, çox vaxt biçarələr 
qazdan boğulub, elə oradaca can 
verirdilər.

Suğra xanım özü də bütün bu olayların 
şahidi olmuşdu. Köks ötürüb deyirdi ki, 
Seyid Cəfər İranda quldur-qaçaqların 
onların başına açdıqları oyundan bura 
qaçıb gəlsələr də, burada da bir gün 
görmürdülər. O belə şeyləri çox görmüş 
və bu haqda çox fikirləşmişdi. İnqilabi 
ruh da onda belə halları gördükdən sonra 
yaranmışdı.

– Bizdən tez ayrı düşmüşdü. Üzünü 
çox vaxt evdə də görmürdüm. Qazanıb 
yığdığı pullara da Xırdalanda iki otaq 
kirayələmişdi. İranlı fəhlələrin yaşadığı 
yerlərdə  elanlar yapışdırıb onları 
könüllü açdığı kurslara (onlar pulsuz idi) 
dəvət edirdi. Gün ərzində elə olurdu ki, 
tələbələrlə 2-3 növbəli dərs keçirdi. Atam 
onu danlayıb deyirdi ki, çox çətin işdən 
yapışırsan, bacarmazsan. O isə atama 
qulaq asmırdı. Beləcə, üç il müəllimlik 
etdi. 

Əslində, atamın  ona təsiri daha 
çox olmuşdu. Atam Səttar xanın yaxın 
mücahidlərındən idi. Hələ o vaxtlar 
atamla dostları arasında fədailər, 
inqilabçılar barədə söhbətlər olurdu. 11-
12 yaşlı Seyid Cəfər də həmişə onların 
qulaq yoldaşı olardı. Söhbətə qarışıb bir 
söz soruşanda ona gülüb deyərdilər ki, 
sən belə şeyləri bilmək üçün hələ çox 
kiçiksən.

O vaxt təkcə böyük bacım öz ailəsi 
ilə birlikdə bu taya gələ bilməyib, İranda 
qalmışdı. Seyid Cəfər arada vaxt tapıb 
bacımı Bakıya gətirmək üçün İrana 
getmişdi. Lakin o vaxtlar kəndlərdə 
yayılan amansız qızdırma xəstəliyi bacımı 

və onun ailəsini yaxalamışdı, xəstəlikdən 
heç biri salamat qalmamışdı. Bu faciə 
ailəmizə, xüsusilə Seyid Cəfərə çox 
pis təsir etmişdi. O bir müddət xəstə 
düşmüşdü...

İki bacı, üç qardaş olmuşuq. Qeyd 
etdiyim kimi, böyük bacım qızdırma 
xəstəliyindən bizi vaxtsız tərk etdi. 
Xatirəsini yaşatmaq üçün adını böyük 
qızıma qoydum. Həyat yoldaşım  çox 
səmimi və ciddi adam idi. Seyid Cəfərlə 
yaxın dost idilər. O biri qardaşlarımdan 
biri həkim,  biri isə mühəndis idi. 
Mirsəlim əvvəllər “Hürriyyət” qəzetində 
məqalələr yazırdı. Peterburqda oxuyub. 
Dəmir  yolu, su, şose yolu üzrə 
mühəndis olmuşdur. Bakıda o vaxtlar 
içməli su məsələsi çətin idi. Tək-tək 
dövlətlilərin həyətində su olardı. Suyu 
tək  Zeynalabdin Tağıyev çəkdirmişdi. 
Sonralar Şamaxı və  Quba tərəflərdən 
Bakıya su çəkilməsində onun böyük rolu 
olub.

Kiçik qardaşım Mirxəlil uzun 
müddət Bakıda Musa Nağıyev adına 
xəstəxananın IV korpusunun müdiri olub. 
Həm də Tibb institutunda dərs deyirdi...

Seyid Cəfər elə uşaqlıqdan çox mütaliə 
edirdi. Dünya malı, var-dövlət onu heç 
maraqlandırmırdı. Evdə, çöldə işləməklə 
arası yox idi. Anam da onu həmişə elə 
bu xasiyyətinə görə danlayardı. Hərdən 
yanına dost-yoldaşları  gələndə ya qızğın 
mübahisələr edər, ya da teatr oyunu 
çıxarardılar. O vaxtlar İranda teatr-filan 
yox idi. Yeganə tamaşaçıları da mən 
olardım.

Birinci Dünya müharibəsi gedən 
zaman yaşayış çox ağırlaşmışdı. Bir 
yandan da erməni-müsəlman davası 
camaatı yaman günə qoymuşdu. O 
nankorlar həmişə bayram vaxtı Novruzda 
quldurluq edir, evləri soyur, araya qan 
salırdılar. O vaxtlar bu hadisəylə bağlı 
kədərli bir şeir dillərdə dolaşırdı. Adı 
gərək ki,  “Yaşardı gözəl əsgərlərimizin 
gözü” idi.

Seyid Cəfəri qəzaya salanda bir 
ermənidən istifadə etdilər. Mənim bir 
cavan oğlum da  23  yaşında bir erməni 
hiyləsinin qurbanı oldu...

Qardaşımın gördüyü ictimai-siyasi 
işlərindən çox yazıblar. Onunçün də bu 
barədə çox danışmayacağam.
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İlk məqaləsi gərək ki, “Yoldaş” 
qəzetində çıxmışdı. Sonralar özü elə 17-
yə yaxın qəzet çıxarırdı.

Seyid Cəfər şah sarayına yaxın bir 
qızla evlənmişdi. Atası şahın etibar 
etdiyi məmurlardan idi. Anası isə Tiflis 
türklərindəndi (yəni azərbaycanlı). Çox 
gec evlənmişdi, peşəkar inqilabçı idi. 
Evlənəndə sarayla əlaqəsi olan qızla 
evlənmişdi ki, saraya nüfuz edə bilsin.

Seyid Cəfər işi ilə bağlı bir yerə 
gedəndə Məsumə mənim yanımda 
qalardı. Seyid Cəfərə qarşı çox nəzakətli, 
qayğıkeş idi. Onun işlərinə qarışmaz, 
onun rahatlığı üçün həmişə şərait 
yaradardı. Məsumə xanım yaxşı 
tar çalardı. Bircə oğulları 
qaldı. Atasının evdən 
son gedişində oğlu 
Dəryuşun 20 yaşı 
vardı. Həyat 
yoldaşının 
müəmmalı 
ölumündən 
sonra Məsumə 
xanım Bakıda 
qala bilmədi. 
Dəryuş da 
sonra bibisi 
qızı – yəni 
mənim 
böyük qızım 
ilə evləndi. İki 
övladları oldu. 
Biri atasının, o biri 
isə anasının sənətini 
seçib, mühəndis 
və həkim oldular. 
İndi Almaniyada 
yaşayırlar.

Mənə bəzən qardaşımla bağlı 
qəribə suallar verirlər. Onlardan biri 
də S.C.Pişəvərinin vəsiyyətnamə yazıb 
qoyması ilə bağlıdır.

Onun axı cəmi 55 yaşı var idi. 
Bizim Şərq aləmində vəsiyyəti adətən 
ölümqabağı yazıb qoyurlar. Bunu 
da, adətən, ahıl, yaşlı, bir də tezfiklə 
öləcəyini bilən və duyan xəstə adamlar 
edirlər.

O, ömürboyu çox əziyyətlərə 
qatlaşmışdı. On bir il  “Qəsri-Qacar”  
həbsxanasında saxlanılaraq işgəncələrə 
dözmüşdü. Oradan çıxanda onu 
çətinliklə tanıya bildim. O ağbəniz idi, 

iri gözləri vardı. Uşaqların içində ən 
gözəgəlimlisi idi – zahiri anama 

çəkmişdi. Zindandan azad 
olanda qarayanız olmuş, 

gözləri alacalanmışdı.
Azərbaycan 

Milli Hökumətinin 
qələbəsindən çox 
fərəhlənirdi. Yetim 
uşaqları küçələrdən 
yığışdırmış, 
kəndlilərə torpaq 
paylamış, 
qadınlara 

hürriyyət vermiş, 
türk dilli məktəblər 
açdırmışdı. Biz o 
zaman ailəmizlə 
İraqda idik. Yoldaşım 
Sultanabadda 

dəmiryol çəkilişinə 
rəhbərlik edirdi. Bizə 

məktub yazmışdı ki, nəyi 
gözləyirsiniz, qayıdın 

Vətənə. 
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Biz də geri döndük.
1946-cı ilin dekabr ayında onu 

buraya – Bakıya çağırdılar. Mənə onda 
xəbər eləmişdi ki, əlində vacib işi də olsa 
qoysun, durmayıb gəlsin. Xasiyyətinə 
bələd idim. Tez-tələsik biz də yola 
düşdük. Bizi bir neçə ailə ilə birlikdə 
Bakıya gətirdilər. Mərdəkanda bir hərbi 
sanatoriya vardı. Orada iki aya yaxın 
saxladılar, sonra bizi tələm-tələsik başqa 
yerə apardılar. Seyid Cəfər bizə heç 
nə götürməyə icazə vermədi. Dedi ki, 
2-3 günə  yenə qayıdacağıq. Amma 
səfərimiz çox uzun çəkəsi oldu. Əvvəl 
Astaraya, sonra isə Naxçıvana getdik. 
Seyid Cəfər öz maşınının ixtiyarını  
mənə və xanımına  vermişdi. O vaxtlar 
Azərbaycanın birinci katibi olmuş  
Mircəfər Bağırovla onun arasında məxfi 
söhbət olmuşdu. M.Bağırov çalışırdı ki, 
o, sərhəd rayonlarından imtina etməyə 
razılıq versin. Bunun üçün ona çox 
şey boyun olurdu. Qoşun, silah-sursat, 
ümumiyyətlə hər nə istəsə idi alacaqdı. 
Lakin S.C. Pişəvəri buna heç cür razı 
olmurdu. O deyirdi ki, bu işə qol qoysam 
xalq mənə nə deyər?

M.Bağırovun  İ. Stalinlə sonuncu dəfə 
danışığından sonra Pişəvəriyə fıkirləşmək 
üçün vaxt vermişdi. O zaman 3 gün 
ərzində bütün İranboyu sərhədlər açıldı.

M.Bağırovla söhbətdən sonra onun 
qanı  çox qaralmışdı. Deyirdi ki, bizi bura 
gətirməklə aldatdılar. Onun dediyi işə 
razılaşsam, mənə nə deyərlər? Qayıtmalı 
olacağam, qoşunları yığacağam. 
Lazım gəlsə, fədailəri başımıza yığıb 
partizanlıq edəcəyik. Son sözlərindən 
biri də bu oldu ki, burda daha qalmaq 
olmaz, səhər də olmasa, o biri gün yola 
çıxmalıyıq. Bakıda və respublikanın bir 
çox rayonlarında yerləşdirdiyi fədailərin 
hər bir ehtiyacı ilə özü məşğul olurdu. 
Yuxarıdakı sözləri deyəndən sonra   o 
fədailərinə pul və paltar çatdırmaq üçün 
maşına minib yola düşdü. Onu da deyim 
ki, son 3 gün ərzində şəxsi sürücüsünü 
(Sürücümüz tanınmış ziyalı Çeşmazərin 
qardaşı idi) dəyişdirmişdilər. Yeni peyda 
olmuş sürücünü isə maşını təmizləmək 
üçün məndən bəzi şeyləri soruşanda görə 
bildim, türkcə (Azərbaycanca) ləhcəynən  
danışırdı. Sonralar bildim ki, erməniymiş.  

1947-ci il iyulun 11-də o, avtomobil 

qəzasına düşüb, həlak oldu. Dedilər 
təsadüfi hadisədi, qəzadı, filandı...

Bir onu bilirəm ki, öləsi var, gedəsi 
yoxdu deyən o Seyid Cəfər, bizim Seyid 
Cəfərin qatili oldu!” ( “21Azər” jurnalı, 
1999-cu il, yanvar Bakı).

P.S. Qeyd edim ki, Suğra xanımla 
görüşüb söhbətləşməyə az qala üç-
dörd ay sərf etmişdim. Ümumiyyətlə, 
Suğra xanım başda olmaqla bu hörmətli 
şəcərənin davamçıları Seyid  Cəfər 
Pişəvəri mövzusu ilə bağlı qapıya 
gələnləri  könülsüz qarşılayır, çox  
zaman kəlmə kəsmək  belə istəmirdilər. 
Görünür, bunun səbəbləri vardı. 
Zaman-zaman bu tarixi şəxsiyyətə – 
S.C.Pişəvəriyə ünvanlanan (özəlliklə 
də sovet dönəmində) dürlü-dürlü şər-
böhtandan, yanlışlıqlardan, təhriflərdən  
yorulmuşdular. Amma mən şanslı oldum. 
Bu üz-gözü nura boyanmış və hafizəsini 
ahıl yaşına baxmayaraq gözəl hifz eləmiş 
Suğra xanımla ünsiyyət yarada bildim. 
Və sonda onun  dilindən belə bir dəyərli 
xatirəni yazmaq mənə nəsib oldu. Ən 
başlıcası isə, bu söhbət-müsahibə 
Suğra xanımın Seyid  Cəfər 
Pişəvərinin  anadan olduğu günü, 
eləcə də ilini də dəqiqləşdirməyə 
imkan verdi. Bu çox önəmli tarixin  
üzə çıxarılmasında mənim də rolum 
olduğundan ikiqat sevindim. (S.C. 
Pişəvərinin təvəllüd tarixi bir sıra kitab 
və yazılarda fərqli olaraq 1893, 1897 və 
hətta 1888-ci il verilirdi. Doğma bacısı 
Suğra xanım isə S.C.Pişəvərinin 1892-
ci ildə anadan olduğunu deyir. Bu tarix 
S.C.Pişəvəri irsinin tanınmış tədqiqatçısı 
Əkrəm Rəhimli(Bije)nin yazdıqları ilə 
–  S.C.Pişəvərinin 1930-cu ildə istintaqa 
verdiyi məlumat və «Ajir»də özü haqqında 
yazdığı tarixlə üst-üstə düşür.) O vaxtdan 
böyük mütəfəkkirin doğum tarixi ilk 
dəfə olaraq dəqiqliyi ilə müəyyən 
edilmiş oldu – 1892-ci il, səfər 
ayının 13-nü, yəni avqust ayının 26-
nı S.C.Pişəvərinin doğum günü  kimi 
yaddaşımıza həkk elədik!
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SİÇANIN “METAMORFOZU”

Sən siçandan başla, 

o özü sonra filə çevriləcək...

Qarı əriməkdə olan küçələrlə 
sürüşə-sürüşə gəlib çatdım “Səda” 
tədris teatrının binasına. Teatrın 
girəcəyində növbə görüb sevindim. 
Əslində, növbələri sevmirəm, çünki  
“növbə mədəniyyəti”nin heç “n”-ni 
də bizdə yoxdur. Lakin kitab almaq 
üçün və ya teatra bilet almaq üçün 
insanların növbəyə durduqlarını görəndə 
fərəhlənirəm. Təki dönərxanaların, 
fastfood restoranlarının qarşısında 
gördüyümüz növbələri 
teatr binalarının qarşısında, 
kitabxanalarda, kitab 
marketlərində tez-tez  görək. 
Məqsədim növbə mədəniyyəti 
haqqında mühazirə demək deyil, 
bir tamaşa haqqında – Əməkdar 
artist Vidadi Hüseynovun 
rəhbərliyi ilə yaradılan “M.Teatr”ın 
hazırladığı “Məsəl, ya...” tamaşası 
haqqında fikirlərimi bölüşməkdir.  
   Qeyd edim ki, bu tamaşa 
Üzeyir Hacıbəylinin felyetonları 
əsasında yaradılıb və tamaşada 
həmçinin Mirzə Ələkbər 

Sabirin şeirlərindən də istifadə edilib. 
Tamaşada 5 aktyor iştirak edir – 
Günay Əhməd, Oktay Mehdiyev, 
Amid Qasımov, Vüqar Hacıyev və 
Elgün Həmidov. Bu 5 aktyorla birlikdə 
zaman səyahətinə yollanacaqdıq. Bu 
səyahətə hazırlaşmaq üçün yerlərimizi 
rahatladıq, telefonlarımızı söndürdük. 
Elə bu vaxt tamaşa zalının işıqları da 
söndü və səyahət başladı. Onu deyim 
ki, niyəsə “səyahət” sözünü eşidəndə, 
oxuyanda həmişə gözümün qabağında 
nəhəng gəmilərlə dünya səyahətinə çıxan 
səyyahlar canlanır. Mən də bu tamaşa 
seyrimizi belə təsəvvür etdim. Sahildən 
“lövbərləri” qaldırıb yola düşdük. 
Amma tamaşa boyunca onu anladım 
ki, əslində, nə “lövbərlər qaldırılıb, nə 
də gəmi yola düşüb”.  Biz elə həmin 
“sahildə” idik. Özümüzə baxıb gülürdük. 
Əslində, bu gülməli yox, ağlamalı 
vəziyyət idi. Görünür, güzgüdəki əksimiz 
dəyişməmişdi. Cəlil Məmmədquluzadənin 
təbirincə desək, Üzeyir Hacıbəyli 
bizi deyib gəlmişdi. Ü.Hacıbəylinin 
felyetonları, Mirzə Ələkbər Sabirin 
şeirləri vasitəsiylə bu 5 aktyor  XX əsrə 
deyil, elə XXI əsrə bələdçilik edirdi 

Səma FUADQIZI
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(Fonda səslənən Üzeyir Hacıbəylinin 
musiqiləri tamaşaya xüsusi rəng qatırdı). 
Biz, sadəcə, tamaşanı izləyən tamaşaçı 
deyil, həm də aynada özümüzə baxan 
insanlar idik. Bu 5 aktyor da sanki hərəsi 
bu aynanın bir parçası idi və onların ayrı-
ayrılıqda ifaları birləşib bütöv bir ayna 
şəklində bizə aynadakı əksimizi göstərirdi. 
Güzgüdə nə əks olduğunu soruşsaz, bir 
misal çəkim : “...Biz həmişə başımızdan 
yekə iş görürük. Amma bunun səbəbi 
var. Səbəbi də budur. Qonşularımız siçan 
boyda iş gördükdə biz yatmışdıq. Sonra 
onların işi böyüyüb keçi boyda olanda da 
biz yatmışdıq. Sonra onlar eşşək boyda 
işlər görməyə üz qoydular, biz yenə 
yatmışdıq. Qonşularımızın eşşək boyda 
olan işi irəliləyib camış yekəlikdə oldu. 
Amma biz yatmışdıq. Və camış dönüb 
dəvə olanda da biz yatmışdıq. Biz ancaq 
o vaxt oyandıq, nə vaxt ki, qonşularımız 
fil boyda işlər görməyə başladılar”. 
    Bəzən zəmanədən şikayətlənirik. 
Deyirik ki, “...hamısı zəmanədəndi”. 
Amma əgər zəmanə günahkardırsa, niyə 
dahi Üzeyir Hacıbəylinin, M.Ə.Sabirin 
və digərlərinin əsrlər öncə qələmə 
aldıqları  hələ də aktualdır? Bəli, dahilər 

uzaqgörən olur. Amma görünür, bu 
100 ildə o kişilərin uzaqgörənliyindən 
hələ də nəticə çıxarmamışıq. Deməli, 
məsələ zəmanədə deyil, insandadır.  Bu 
5 aktyor məharətli ifaları ilə bizi bizə bir 
daha tanıtdı, göstərdi. Tamaşa bitəndən 
sonra tamaşaçılardan kimsə dedi ki, 
“Sanki tamaşanın sonunda bir işıq, 
yəni bir çıxış yolu göstərilmir”. Mən isə 
düşünürəm ki, bu tamaşa başlayandan 
bitənə kimi cəmiyyətdə olan zülmətə işıq 
saçdı, qüsurlarımızı bizə göstərdi. Belə 
bir məsəl var ki, əgər kimisə dəyişmək 
istəyirsənsə birinci özündən başla. Üzeyir 
Hacıbəylinin təbirincə desək birdən-
birə fil boyda dəyişiklik etməyə ehtiyac 
yoxdur. Sən siçandan başlasan o özü 
sonra filə çevirləcək. Maraqlıdır, görəsən, 
tamaşaya baxandan sonra kim məsəlini 
əmələ çevirmək qərarına gəldi?

P.S. Tamaşaya hələ də 
baxmamısınızsa məsələnizi, əmələ 
çevirmək barəsində düşünmək 
və həyata keçirmək  üçün yaxşı 
fürsətdir.
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Tanrının imzası
(esse)

Tural CƏFƏRLİ

Günəşin minnətsiz işığında isinən 
əllərimdə sənin yoxluğunun şəkli çəkilib.  
Mən bu şəkli neçə illərdi Luvrdakı, 
Ermitajdakı sənət əsərlərindən də yaxşı 
qoruyub saxlamışam. Tez-tez əllərimi 
yusam da, sənin yoxluğunun şəkli olduğu 
kimi qalıb. Hərdən mənə elə gəlir ki, 
əllərimdə Tanrının imzası var. 

Bir gün bu imzalı əllərimi sənə 
göndərəcəm. Ya payız yağışıyla, ya 
soyuq bir küləklə, ya da yorğun bir 
qatarla. Bilmirəm, bəlkə, o zaman 
sən qabları yuyacaqsan, ya ərinin 
qurumuş paltarlarını ipdən yığaqscan, 
ya da ənənəvi ev xanımları kimi uzun və 
mənasız bir seriala baxacaqsan… Hər 
halda, işıq qəbzi kimi, ya da çağırılmamış 
qonaq kimi sənə gələn əllərimə 
baxarsan. İşdi  lazım olmasa, körpənə 
göz dəyməsin deyə, asarsan onu uşaq 
otağından göz muncuğu kimi… 

Səndən sonra yeni kitablarla tanış 
oldum. Həyatın mübarizə meydanı 
olduğunu anladım. Köhnə dostlarımla 
tez-tez əlaqə saxlayıb şahmat oynamağı 
öyrəndim. Gec də olsa başa düşdüm 
ki,  piyada olmaq həm də hünərli olmaq 
kimi bir şeydi. Özümü qabağa verirəm, 
qayğılara qucaq açıram, qorxmuram 
problemlərin acımasız rəftarından...

Əllərimdə naməlum xətlərə baxıb, 
ulduzları, planetləri, kainatı düşünürəm. 
Hardasa sönmüş bir ulduzun, daha 

mövcüd olmayan bir kainatın qopmuş 
zərrəciklərindən biri kimi özümü hiss 
edirəm. Bəlkə də, hələ də varlığını sürən 
bir dünyanın adamıyam, canlı olduğuma 
görə kimə borcluyam? 

İndi gecələr Tanrı ilə söhbətləşməyə 
vaxtım çox olur. Səndən sonra, Tanrı 
yadıma düşüb yaman. Ona ünvanladığım 
suallarla rahatlıq tapıram, cavab almasam 
da... Bilirsən, yaşamağı əzablarla birlikdə 
dərk etmək, məncə, daha gözəldi. 
Özümü asmış ananın körpəsi kimi 
bilirəm. Taleyin sərt üzünü görmüşəm 
sənin yoxluğun ilə... Başqaları kimi 
deyinmirəm, aldığım məvacibim məni 
qane edir az olsa da... Sağlıq durumum 
da yaxşıdı. Ürəyimlə bağlı ara-sıra 
şikayətim olsa da, hələ ki öz ritmində, 
nizamında döyünməkdədi. 

Sərsəm əhvalatlar eşidirəm. Ruhum 
incimir, sakit qarşılayıram daha hər 
şeyi. Sənin yoxluğun məni güclü edir. 
Özümə inamım artıb, indi daha pozitiv 
olmuşam. Gülürəm, güldükcə güzgüyə 
baxıram, danışıram, ən adi məqamları da 
bölüşməyi bacarıram artıq. 

Tez-tez ölüm haqqında düşünürəm. 
Məzar soyuqluğunu hiss edirəm. Üzülən 
adamların gözlərindəki kədəri duyuram. 
Sənə çox minnətdaram. Sən məni 
həssas etdin. Əslində çox da duyğusuz 
deyildim, ən azı hind filmlərinə baxıb 
ağladığım vaxtlar olub. Sadəcə olaraq, 
indi daha həssas olmuşam, Suriyada 
ölən körpələrin xəbəri məni paramparça 
edir. Qalıqlarımı içimdə axan yaşlarda, 
bir də ağ vərəqə köçürdüyüm misralarda 
tapıram. Qəribə olsa da, qanımın 
istiliyindən üşüyürəm. Bütün bunlar sənin 
yoxluğunun nəticəsidir. Necə də uğurlu 
bir nəticədir, deyilmi?

 Atamın qayğıları yaşı ilə bərabər 
artmaqdadı, anamın dərmansız bir günü 
də keçmir. Onların varlığı ilə təsəlli alıram 
naməlum şəraitdə darıxmağımdan.  Yaxşı 
ki, Tanrının söz adlı bir ixtirası var bu 
fani dünyada, yoxsa nə ilə təskinlik tapıb, 
həyatımıza davam edərdik?!...

Bu qış da beləcə bitmək üzrədi. 
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Düzdü, baharda da soyuq günlər olur, 
amma mənən üşüməyən insanlar 
üçün havanın proqnozunun elə də bir 
əhəmiyyəti yoxdu. Baxdığım filmlərdə 
öz rolunu oynayan aktyorlara həsəd 
aparıram. Necə də gözəl oynayırlar... 
Bəzilərinin hələ də oskar almadıqlarına 
inana bilmirəm. Hərdən o qədər başım 
qarışır, həyatda oynayan insanların 
aktyorluq məharətlərinə bir film izləyirmiş 
kimi baxıram. Mənəvi kasıblıqdan böyük 
dərd ola bilərmi? Bəlkə də bu elə bir 
bəladır ki, onu dərk etmək də bir bəladır. 
Eh, nə isə...

Musiqi zövqümü korlamamaq üçün 
xarici dil bilgimi artırmışam. Sakit bir 
şəraitdə ömrümü sürürəm. Spinozanı, 
Hegeli tez-tez oxuyuram. Musiqi 
dinləyərək. Doğrusu, onları oxuyub 
qulağıma bir musiqi sədaları səslənsə də, 
bu notları təhlil etməkdə çətinlik çəkirəm.

Hərdən salam verdiyin insanların 
azalmasından narahat oluram. Narahat 
oluram ki, bu sözü leksikonumdan çıxara 
bilərəm yaxın zamanlarda. Bu söz mənim 
xoşuma gəlir, sadə və səmimi səslənir. 
Lakin qorxuram bu sözü də itirim 
beləcə... Dahi Füzulinin “Salam verdim, 
rüşvət deyildir deyə almadılar” misrası 
ilə doğmalaşan bü söz məni özündən 
uzaqlaşdırır, yad bir dünyaya aparır... 

Təbitlə ünsiyyətim yaxşı alınırmış 
demə. Ağaclarla, yarpaqlarla səmimi 
və bir o qədər mehriban olmuşam. 
Kəndimiz Köhnəqlada 3 ədəd xurma 
ağacı əkmişəm. İki armud ağacını 
əhənglə rəngləmişəm. İndi onlara 
baxıb Günəşin işığına ehtiyac duyuram. 
Torpaqla bərabər böyüdüyümün fərqinə 
varıram.  Küləyin hansı istiqamətdə 
əsməyindən çox şey asılı imiş. Küləklər 
kimi insanlar da var. Bunu çox aydın 
şəkildə yəqin etmişəm. Bəzən küləyin 
istiqamətini müəyyən etsəm də, müəyyən 
insanların istiqamətlərini bilməkdə ciddi 
surətdə çətinlik çəkirəm. Eybi yox, bu 
məni o qədər də məyus etmir. Olan işdi.

     Tanrının imzasını hər gün, hər 
an oxumaqda inanılmaz zövq aldığımı 
bildirmək istəyirəm. Bu məni lap min il 
əvvələ də apara bilər, min il sonraya da. 
Hiss etdiklərim mənim qərarlarıma da 
təsir edir. Ruh halım mənim görüntümün 
tam əksidir. Baxışlarımda canlandırdığım 

aləm öz rənglərini dəyişir mütəmadi 
olaraq. Bu rənglərin fonunda Tanrının 
bir işarəsini görürəm. O nədənsə həmişə 
səni işarə edir...  Zaman amansız 
düşmən kimi öz işini görür. Sənin 
yoxluğunda zaman daha fəlsəfi və dərin 
məna kəsb etməyə başladı. Saniyələrin 
saatlar qarşısında hökmranlığını gördüm, 
günlərin keçməzliyinin şahidi oldum, 
etiraf edim ki, ən çox zamana küsdüm, 
zamana qarğış etdim. Elə bilirdim ki, 
zaman hər şeyin günahını daşıyır, hər şey 
zamanın üzündən baş verib. Sən demə, 
hər şey ona bağlı imiş. Tanrının digər 
bir imzası kimi qarşıma çıxan “zaman” 
anlayışının dərkini ədəbiyyat adamlarının 
daxili sarsıntılarından yaranan ədəbi 
nümünələrində gördüm...

Yuxularım qarışıq olmağa başladı. Gah 
rəngli yuxular gördüm, gah da ağ qara 
fonda. Sənin varlığını yuxularım gerçək 
itdiyi zamanlar oldu. Bilirdim ki, yuxular 
gerçək olmur. Ona görə də həyəcanım 
olmurdu. Sonra isə gerçəkliyi yuxu kimi 
görməyə başladım. Bir sözlə, qarışıq bir 
həyatın içində idim. Düşmənimə də arzu 
etmirəm bunu...

      Həyat ondan küsənləri incitdiyi 
kimi, həm də bağışlamır. Ona görə ki, 
biz həyatın içində bir sistem qurmuşuq, 
bu sistem cəmiyyət olaraq qarşımıza 
çıxır. Cəmiyyət kütlə psixologiyasına 
təsir edir və nəticə etibarilə yeni sosial 
münasibətlər yaranır. Bu bizim daxili 
imkanlarımızı artırır. Daxili imkanlarımız 
isə bizi daha çox insan olaraq özümüzü 
dərk etməyə sövq edir. Xülasə, həyat 
bizə verilən ən gözəl fürsətdi-yaşamaq 
üçün...

    Hə, sənin yoxluğundan söz 
düşmüşkən, kim olduğunu açıqlamıram, 
kimliyin önəmli deyil, önəmli olan 
yoxluğunun dərk olunmasıdı əslində. 
Kimsə yoxluq üçün obyekt seçilir və 
məqsəd bu obyektin bilavasitə iştirakı 
ilə yoxluğu dərk etmək olr. İndi də 
sən mənim yoxluq analayışımın dərk 
edilməsində daşıdığın vəzifəni başa 
düşürsənmi? Əgər dərk etdinsə, 
çox sağ ol. Sağ ol ki, yoxluqla bağlı 
təsəvvürlərimdə iştirak etdin. Bu 
iştirakınla məni özümə, sözümə, Tanrıma 
qaytardın.
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Tükənməz xəzinə –  
xatirə ədəbiyyatı

Ədəbiyyatın böyük damarına qoşulub 
müəyyən mənada onun tarixini yaradan 
memuar janrının bizdə ənənəsi yox 
kimidir. Ötən əsrin əvvəllərində Mirzə 
Cəlil, Ömər Faiq Nemanzadə, Abdulla 
Şaiq kimi mütərəqqi fikirli ziyalılar, 
qələm adamları bədii əsərlər yazmaqla 
yanaşı, həm də öz xatirələrini gələcək 
nəsil üçün yazıb qoymuşdular. Amma 
nədənsə, sovet dövründə bu ənənə 
davam etdirilmədi. İdeoloji basqılar, 
sosrealizm stereotipləri, müəyyən 
qadağalar o dövrün yazıçılarına öz 
xatirələrini riyasız-boyasız qələmə 
almağa imkan vermədi. Amma nə 
yaxşı ki, görkəmli şəxsiyyətlərimizin 
həyatı, mühiti haqqında onların sənət 
dostları, müasirləri yazıblar. Məsələn, 
Səməd Vurğun elə bir dövrdə yaşamışdı 
ki, bu zaman kəsimi Azərbaycan 
tarixinin ən ziddiyyətli dövrlərindən biri 
hesab olunur. Xalq Cümhuriyyətinin 
yaranması, süqutu, sovetləşmə dövrü, 
37-ci il repressiyaları, Böyük Vətən 
müharibəsi – bütün bu tarixi hadisələr 
şairin gözləri qarşısında baş verib. Çox 
təəssüflər olsun ki, Səməd Vurğun bu 
dövrlə bağlı çoxlarına məlum olmayan 
həqiqətləri qələmə almadı. Amma 

onunla bağlı xatirələr nəinki bir kitaba, 
heç on kitaba da sığmaz. Eləcə də 
Üzeyir Hacıbəyov, Cəfər Cabbarlı, 
Mikayıl Müşfiq və digərləri yalnız 
onların bildiyi, onların şahidi olduğu 
hadisələri özləriylə birlikdə apardılar. 
Biz heç vaxt o hadisələrdən (hansı 
ki, bu hadisələr dövrün spesifikasını, 
xarakterini, mahiyyətini açmaq 
baxımından son dərəcə qiymətli ola 
bilərdi, bu hadisələrin sayəsində biz çox 
mətləblərdən agah ola bilərdik) xəbər 
tuta bilməyəcəyik. 

Dəyərli qələm dostum, yazıçı Şəmil 
Sadiqin “Xatirə ədəbiyyatı” adlı layihəsi 
ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz üçün 
son dərəcə gərəkli, fundamental 
bir töhfədir. Qısa müddət ərzində 
bu silsilənin 30-dan çox kitabı nəşr 
edilib. İndi artıq əlimizdə zəngin 
bir xəzinə var. “Xatirə ədəbiyyatı” 
seriyasından kitabları çıxmış adamların 
hər biri dövlətçilik, ədəbiyyat və 
mədəniyyət tariximizdə xidmətləri 
olmuş, ideyalarından güc aldığımız, 
bizlər üçün, həm də gələcək nəsil 
üçün işıqlı yol salmış, ədəbi, ictimai 
fikir tarixinin panteonunda yer almış 
şəxsiyyətlərdir: Mirzə Şəfi Vazeh, 
Həsən bəy Zərdabi, Mirzə Cəlil, Mirzə 
Ələkbər Sabir, Hüseyn Cavid, Yusif 
Vəzir Çəmənzəminli, Abdulla Şaiq, 
Əliağa Şıxlınski, Cəfər Cabbarlı, 
Ömər Faiq Nemanzadə, Ceyhun bəy 
Hacıbəyli, Məmməd Səid Ordubadi, 
Banin (Ümbülbəni), Əziz Şərif... Bu 
silsilə davam edir. Sən demə, həmişə 
memuar ədəbiyyatının yoxluğundan 
gileyləndiyimiz halda əlimizin altında nə 
qədər yazılı xatirələr varmış. Pərakəndə 
şəkildə olduğundan, qəzetlərə, 
jurnallara səpələndiyindən, əksəriyyəti 

Kənan HACI
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də sovet dönəmində çap edildiyindən 
biz bu yazıları, kitabları tam halda görə 
bilmirdik.  
   Bu kitablar bizim millət olaraq 
keçdiyimiz yolun maddiləşmiş 
formasıdır, dünənimizi bu kitablardan 
daha aydın şəkildə, bütün bucaqları, 
yönləriylə görə bilirik. Adı millətimizin 
tarix kitabına qızıl hərflərlə yazılmış 
bu görkəmli şəxsiyyətlərin hansı 
çətinliklərdən, məhrumiyyətlərdən 
keçərək xalqa xidmət etdiklərini bu 
xatirələr bizə danışır. Bu kitablar bizə 
həm də estetik yolçuluq vəd edir, 
ziyalı kimi yetişməyin təməllərini 
nişan verir, xalqa, millətə xidmətin 
gerçək nümunəsini sərgiləyir. Biz bu 
insanların yaradıcılıqdan kənardakı 
həyatının sirlərinə vaqif olmaqdan 
zövq alırıq, onların ailədə, cəmiyyətdə 
necə davranması, qeyri-ictimai, sosial 
yanları bizə hədsiz dərəcədə maraqlı 
görünür. Əslində, sənətkarın bütöv 
obrazı bu detallar vasitəsilə tamamlanır. 
Biz onları təkcə əsərlərindən yox, 
insan olaraq tanıyırıq. Sənətkarın 
yaradıcılıqan kənardakı yaşam tərzi 
bizim üçün bir örnəkdir. Üzeyir 
Hacıbəyli ilə bağlı xatirələr oxucuya 
onun bəstəkar və ictimai xadim 
kimi yox, insan və vətəndaş olaraq 
ali dəyərlərə sahib olduğunu, onun 
xeyirxahlığını, insanpərvərliyini, 
aristokratlığını, kübarlığını əyani 
şəkildə göstərir. Mətbuatımızın banisi 
“Həsən bəy Zərdabi xatirələrdə” kitabı 
onun cəhalətlə necə döyüşdüyünü, 
təmənnasız olaraq xalqın maariflənməsi 
yolunda çalışdığını müasirlərinin 
diliylə bizə çatdırır. Bir neçə il bundan 
öncə dünyasını dəyişmiş dəyərli 
ədəbiyyatşünas alimimiz, hamımızın 
dostu, xeyirxahı olmuş Arif Əmrahoğlu 
haqqında kitab da onun şəxsiyyəti və 
yaradıcılığı haqqında yeni nəslə dolğun, 
əhatəli məlumat verir. Görkəmli 
alimimiz, millət vəkili Nizami Cəfərovun 
da “Keçən günlərin dastanı” kitabı 

bu seriyaya qoşuldu. Bu kitabda 
ədəbiyyatımızda iz qoymuş görkəmli 
şəxsiyyətlərlə bağlı xatirələr yer alır.  
   Bu kitabların hazırlanmasında, 
toplu halında çap olunmasında əməyi 
keçən insanların hər biri əslində o 
böyük simaların varisləri hesab oluna 
bilərlər. Zaman gələcək, gələcək nəsil 
bu insanları da minnətdar duyğularla 
anacaq. 
   Bu layihədə daim sevə-sevə 
oxuduğumuz türk yazıçıları Əziz 
Nesinin xatirələri (“Belə gəlmiş, belə 
getməz”. Bioqrafiya. Gündəlik və 
xatirələr), “Sabahəddin Ali haqqında 
xatirələr”, Falih Rıfkı Atayın “Atanız 
Atatürk”, Orxan Qaravəlinin 
“Tanıdığım Nazim Hikmət” kitabları 
da türk ədəbiyyatının, mədəniyyətinin 
keçdiyi tarixi inkişaf yolunun 
öyrənilməsi baxımından əvəzsizdir. 
Bu kitablar küll halında, doğrudan da, 
zəngin bir xəzinədir. Hər kitab bir qızıl 
külçəsidir, oxuduqca oxucunu mənən 
zənginləşdirən, kamilləşdirən, şəxsiyyət 
olaraq formalaşdıran, dünyanın mənən 
ən varlı insanına çevirən bu xəzinə 
xərcləndikcə tükənməyən, əksinə, 
artan, çoxalan bir kapitaldır.   
   Çox yaxşı olardı ki, bu seriyadan 
çıxan kitabların sırasına dünya 
poeziyasında, nəsrində, kinosunda 
iz qoymuş dahi insanların, Avropa 
maarifçilərinin də memuarları əlavə 
edilsin, bu əvəzsiz layihənin miqyası 
daha da genişlənsin.
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Hekayə haqqında 
hekayə

Olduqca cəzbedici təkliflərlə dolu 
bir siyahı vardı əlimdə. Növbəti hekayə  
müsabiqəsinin şərtlərini oxuduqca özümü 
qalib kimi hiss etmək istəyirdim. Amma, 
bilirdim ki, bu da yalnızca xəyalımdadır. 
Mən özümü ancaq və ancaq xəyalımda 
qurduğum dünyada bestseller müəllifi 
olaraq görə bilirdim. Əslində isə... Üst-
üstə bir neçə hekayə müsabiqəsində 
iştirak etmiş, heç birində də qaliblər 
sırasında adımı oxumamışdım. İndi 
birdən-birə bu qədər cəzbedici təkliflərlə 
dolu müsabiqədə iştirak etmək istəyi 
içimdə baş qaldırmışdı. Qalib üçün 
nəzərdə tutulan pul mükafatına nəinki 
nəfis bir kitab müəllifi olmaq, hətta, 
hekayələrim üçün klip də hazırlatdıra 
bilərdim. Odur ki, bu müsabiqə üçün yeni 
bir hekayə yazmaq, göstərilən elektron 
ünvana göndərmək qərarına gəlmişdim. 
Yazacağım hekayə kreativ süjet xəttinə 
malik olmaqla yanaşı, eyni zamanda, 
postmodernist üslubda olmalı, oxucunu 
beynini yormağa məcbur etməli idi. Bəli, 
məhz belə qeyri-adi hekayə yazmalıydım. 
Amma, necə? 

Günlər keçdi... Dəfələrlə kompüterin 
qabağında oturub bir-iki A4 vərəqi 

qaralamışdım. Yazdığım cümlələri 
qayıdıb bir daha oxumasam da, sadəcə, 
söz yığını olduğunun fərqindəydim. 
Arada özümü toplayıb tünd çay içdim, 
əlimə  qələm alıb bir-iki dəftər vərəqi 
də korladım. Alınmadı. Yazacağım, 
kiməsə anladacağım bir mövzu belə 
yox idi beynimdə. Nəhayət, Müşfiq Xan 
demiş, müəyyən qaydaları bir tərəfə 
atıb açıq havaya çıxmağı düşündüm. 
Yazmaq və qaydalar... İkisini bir yerdə 
düşünə bilməsəm də geri dönüncə özümə 
qaydalar tərtib edəcəyimi də fikrimdən 
keçirdim. 

Küçədə mənasız-mənasız 
addımlayırdım. Önümə çıxan kiçik kərpic 
qırığı, tükləri palçığa bulaşmış pişik 
balası, üstünə “İnternet-kafe” yazılmış 
şüşə qapının ağzındakı bir ayağı sınıq 
stul, meyvə-tərəvəz satan ağsaçlı kişi, 
bir sözlə, gözümə dəyən nə vardısa, 
hamısında yazmağa mövzu, bədii cəhət 
axtarırdım. Lakin cəmi iki-üç cümlədən 
sonra hekayəm sona çatırdı. Heç nə ilə 
yetinmədiyimi görüb qarşıma çıxan 
bir xaladan bildiyim yolu soruşdum. 
Özlüyümdə “dəli dahi” obrazı yaradırdım. 
İş bu ki, məndə dəlilik  alınmırdı, dahilik 
isə heç əzəldən yox idi. Əllərimi şalvarın 
cibinə salıb  utancaq bir boynubüküklüklə 
gənc çinar ağacına söykəndim. Başladım 
ağacın cod gövdəsinə kürəyimi sürtməyə. 
Rahiblərin günahlarını bağışlatmaq 
törəni kimi özümə fiziki cəza verirdim. 
Beynimin hansı küncündəsə büzüşüb 
yatan istedadımı ağrının köməyilə 
oyatmağa cəhd edirdim. Alınmırdı... Axı 
mən ağrıya dözən deyildim.

Bir az da küçədə veyil-veyil gəzdim. 
Yaşlı kişidən siqaret istədim, çayxananın 
qarşısında oturmuş gənc oğlanlardan 
alışqan xahiş elədim, ilk nəfəsdən 

Şəfa VƏLİ
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sonra siqareti yerə tullayıb ayağımla 
əzdim. Siqaret çəkmirdim. Bu da yatmış 
istedadımı qıdıqlamağın növbəti üsulu idi. 
Faydasızdı... Füzuli demiş, “oyatdı xəlqi 
əfğanım”, istedadım baş qaldırmadı. Artıq 
ətrafdakıların mənə qəribə baxdıqlarını 
görürdüm. Onların baxışlarında sual 
da vardı, istehza da, sadəcə, maraq da. 
Mənsə, izaholunmaz idim. Kiməsə 
vəziyyəti izah etmək özümü təqdim etmək 
olardı. Bunu istəmirdim. 

Geri qayıdıb yenidən kompüterin 
qarşısına keçdim. Ağlıma gələn bütün 
qarma-qarışıq cümlələri yazmağa 
başladım. Gözlərim mürgü döyəndə 
kompüteri keçirib başımı yastığa 
çatdırdım. 

Səhər oyanınca ilk işim axşam 
yazdıqlarımı oxumaq oldu. Bunları 
yazmışdım:

... Anamın yaşlı bibisi vardı o vaxt. 
Biz ona da nənə deyirdik. Ümumiyyətlə, 
nəslimizdəki bütün yaşlı qadınlara nənə 
demək adət olduğundan mütləq hamısının 
adını da deməliydik. Anamın bibisinə 
də Bahar nənə deyirdik. Bir gün Bahar 
nənə bizi başına yığıb olduqca sirli bir 

əhvalat danışdı. O deyirdi ki, marallar 
yelinləyən vaxt ürəyi ilan yemək istəyir. 
Bu təbii istək onları ilan yeməyə məcbur 
edir. Elə ki maral ilan tutub yeyir, hər 
şey də bundan sonra başlayır. Vaxt gəlir, 
vədə yetir, maral yükünü yerə qoyanda-
doğanda həngamə olur, doğan kimi otuz-
əlli metr uzağa qaçıb ordan doğduğuna 
baxır. Əgər doğduğu sürünəndisə, 
qaçıb uzaqlaşır. Yox, qaçandırsa, yəni 
öz balasıdırsa, yaxınlaşıb yalamağa 
başlayır. Maralın doğduğu ilana el 
arasında “əjdaha” deyilir. Lakin o, cəmi 
bir nəsil olur. İkinci nəsil üçün təbiət bu 
əjdahalara heç vaxt şans vermir. Onlar 
ömürlərini elə tək-tənha başa vururlar. 
Yelinləyən maralın yediyi ilanın zəhəri 
onun göbəyinə yığılır, müşk-ənbər adlanır. 
Hansı evdə, məhlədə, bağ-bağatda ilan 
görülürsə, o saat maral buynuzu yandırılır 
ki, ilan çıxıb getsin. 

Yazdığımı oxuduqca heç nə başa 
düşmürdüm. Bu mənim istedadımın 
məhsulu deyildi. Eşitdiyimi təkrarlayan 
tutuquşu kimi idim. Sadəcə, eşitdiklərimi 
cümlələrə düzüb ədəbi-bədii qayda-
qanunlara riayət etmişdim. Bunu hekayə 
adlandıra bilərəmmi?! Bəlkə də hə... Ötən 
həftə nüfuzlu ədəbiyyat jurnallarından 
birində betər bir söz yığınını esse adı 
ilə çap etmişdilər. Odur ki, müsabiqəyə 
elə bunu göndərməyi qərara aldım. 
Cəzbedici təkliflər yazılmış vərəqi 
əlimə alıb elektron ünvan axtarmağa 
başladım.  Oxuduqca məlum oldu ki, mən 
artıq müsabiqəyə hekayə göndərməyə 
gecikmişəm. Son göndəriş tarixi dünəni 
göstərirdi.
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(ideya-məzmun xüsusiyyətləri, elmi-
nəzəri  əhəmiyyəti, tədqiqi  məsələsi, Bakıdakı 
əlyazma nüsxələri haqqında, əsərdə Nizami 

Gəncəvi izləri, ədəbi təsir məsələsi, əsərin 
ümumi məzmunu və  Azərbaycan klassikləri 
haqqında olan hissələr)

Dahi Əlişir Nəvainin XV əsr özbək elmi 
nəsrinin klas sik əsəri “Məcalis ün-nəfais”i 
(“Nə fis lər məclisi”, 1490-91; 1497-98 
illərdə yazılıb) şairlər haqqında türk dilində 
yazılmış mükəmməl təzkirə nümunəsi və 
Herat təzkirəçilik məktəbinin beşinci əsəri 
hesab etmək olar. 

 “Məcalis ün-nəfais” əsəri (1,291-453) 
Həzrəti Xaqan Şah ruh Mir zənin  şahlıq 
dövründən başlayaraq müəllifin öz yaşadığı 
dövrə qədər Heratda, Xorasanda, Mərvdə, 
Məş həd də, Xarəzmdə, Səmərqənddə, 
Azərbay canda və di gər şəhər lərdə 
yaşayan, əksəriyyəti də farsca yazan 459 
şair  və fazil haqqında mükəmməl topludur. 
“Məcalis ün-nəfais”də məlumatlar illər, 
çoğrafi məkanlar və şəcərə çilik prinsipləri 
əsasında tərtiblənərək qələmə alınmış, bu 
əsər artıq o dövrün tam və gerçək ədəbi 
mənzərəsinin güzgüsü oldu.

“Məcalis ün-nəfais”də Türkiyə 
tədqiqatçısı  Kamal Eraslanın “Ali Şir 
Nevayi. Mecalisün-nefayis”(2) tədqiqat 
əsərinə görə, “bunlar dan 43 şair türk 
(2,11; 2, 29) və ya türkcə şeir söy lə yən-
lərdir. Həmin 43 şair haqqında verilən 
qısa məlumatlara başqa mənbələrdə 
rast gəlinmir. Belə məlumatlar o dövrün 
ədəbiyyat tarixini öyrənmək baxımından 
da qiymətli mənbədir. 

Ə.Nəvai əsərdə türkcə yazan müəllifləri 
xüsusi olaraq “şeirlərinin çoxunu və ya 
türkcə də şeirlər yazar” – deyə təqdim 
edir. “Belə ki Nəvai bu şairlər haqqında 

məlumat verər kən, onlardan bəzilərinin 
türk olduğunu, bəzilərinin də mil liy yə t-
ini göstərmədən şeir yazdığını qeyd edir” 
(3,82).

Böyük təsəvvüf alimi, şair Şeyxülislam 
Əbdürrəh man Cami  (Herat, 1487) 
oğluna  dərs  lik hə diyyəsi olaraq hazırladığı 
“Baharıstan”da (4; 5) Ə.Nəvainin tövsiyəsi 
ilə şair lə rin həyat və yaradıcılığın dan 
da bəhs etmişdir. Yed din ci  fəsil 39 şair 
(üstəgəl özü haqqında = 40 şair haqqında 
– A.Ü.) haqqında məlumat və əsərlə rin dən 
nümunələr dən ibarətdir. 

Əvvəldə də qeyd etmişdik, şair Əmir 
Əlişir Nəvainin tövsiyəsi ilə məşhur 
ədəbiy yatşünas alim, saray xadimi Əmir 
Dövlətşah Səmərqəndi “Təzkirət üş-şuəra” 
(6) əsərini (Herat,1486-1487) yazdı 
və burada 155 şair haqqında bioq ra fik 
məlumatlar təqdim olundu.

Nəhayət, şairlər haqqında Heratda 
üçüncü təzkirəni – Ə.Nə vai 1491-92-
ci illərdə “Məcalis ün-nəfais” adlı əsəri 
yazdı, 1497-1498 illərdə isə əsəri yenidən 
təkmilləşdirərək son nöqtəsini qoymuşdur. 

Beləliklə, bu əsərləri Herat şəhərində 
yazıldıqları üçün həmin məktəbin 
təzkirələri adlandıra bilə rik. Herat 

ƏLİŞİR NƏVAİNİN BAKIDAKI ƏLYAZMA 

NÜSXƏLƏRİ “MƏCALİS ÜN-NƏFAİS” ƏSƏRİ
(ideya-məzmun xüsusiyyətləri, elmi-nəzəri  əhəmiyyəti, tədqiqi 
məsələsi, Bakıdakı əlyazma nüsxələri haqqında, əsərdə Nizami 
Gəncəvi izləri, ədəbi təsir məsələsi, əsərin ümumi məzmunu və 

Azərbaycan klassikləri haqqında olan hissələr)

Almaz ÜLVİ



tədqiqat

97USTAD dərgisi \ Mart 201796 USTAD dərgisi \ Mart 2017

təzkirəçilik mək təbinin əsas təmsilçiləri 
Cami, Dövlətşah və Nəvai olsalar da, 
göründüyü kimi, ideya məzmun Nəvaiyə 
məx sus olub. 

Nəvai ustad, pir dediyi, İran şairi və 
mutəfəkkiri F.Ət tarın islam dünyasında cox 
məş hurlaşmış olan “Təzkirət-ül 
övliya” (7) əsərindən də faydalanmışdı. Bu 
əsərin təsiri sonralar yazacağı “Nəsaim 
ül-məhəbbət”də (8) daha böyük rol 
oynamışdır . 

Tədqiqatçılar müxtəlif zamanlarda 
ortaya qoyulan təz ki rə lərin fərqli və oxşar 
xü su siy yətlərini, onları biri-birinin davamı, 
tarixi mənbələrin üst-üstə düşməsi kimi  
gerçək faktları təsdiqləmişlər.

 “Məcalisün-nəfais” əsərinin təzkirəçilik 
ənənələri tarixində yeri əvvəlki təzkirələrlə 
müqayisədə özünəməx sus xüsusiyyətləri 
ilə seçilir: mükəmməl və təkmilləş-
dirilmiş şəkildə yazılmasında, ədəbi fakt-
ların zənginliyin də, təsnifat bölgüsünün 
(fəsilləri) konkret və tarixi xrono logiya üzrə 
müəyyən ləş mə sində. 

Təbii ki, zəngin mütaliə sahibi olan 
Ə.Nəvai özündən əvvəl yazılmış (ərəbi, 
farsı mükəmməl bildiyindən bütün 
mənbələri orijinaldan oxuyub) təzkirələrə, 
ayrı-ayrı şair və alimlərdən yazılmış 
kitablara, müasiri olduğu məşhur qələm 
sahiblərinin əsərlərinə, səya hətə çıxarkən 
görüşdüyü tanınmış alim və sənət 
adamlarından topladığı məlumatlar dan 
da yararlan mış dır. Maraqlıdır ki, bu əsərin 
yazılma ideyası şairin özünə məxsus olsa 
da, Caminin təsiri çox olmuşdur. Yeri 
gəlmişkən, Ə.Nəvai bir çox əsərlərini, 
xüsusən “Xəm sə”sini Ə.Caminin tövsiyəsi 
ilə qələmə almış dır. Ustadının təsir gücü 
onun yaradıcı həyatında böyük məktəb 
rolunu oynamışdır.  

Ə.Nəvainin “Xəmsət ul-mutahayyirin”, 
“Haləti Sey yid Həsən Ərdəşir” və “Haləti 
Pəhləvan Məhəmməd” əsərlərini “Məcalis 
ün-nəfais” təzkirəsinin tərkib hissəsi (ayrıca 
yazılmış geniş həcmli əsərlərdir) kimi də 
dəyərlən dirib, dövrünün ədəbiyyat, elm və 
mədəniyyətinin məşhur nümayəndələrinin 
öyrənilməsi sahəsində qiymətli və eti-
barlı mənbə olduğunu  deyə bilərik.  Eyni 
zamanda bədii-təsəvvüf ədəbiyyatının 

mənkibələr janrının nümunəsi kimi də 
dəyərlidir.

Əsərdə Həzrəti Xaqan Şahruh Mirzənin  
şahlıq dövründən (Şahruhun hakimiyyəti 
1409-1447-ci illər olmuşdur) ta əsərin 
tamamladığı illərin şair – alim haqqın-
da məlumat verilsə də, əsərin qəhrəmanı 
müəllif özüdür. Bu əsər Ə.Nəvainin 
məlumat dairəsinin genişliyindən xəbər 
verməklə yanaşı, müəllifin elmə-şeirə-sə nə-
tə hüsn-rəğbətinin, eyni zamanda, şeirin, 
elmin – sənətin o zaman lar cəmiy yətdə 
tutduğu aparıcı rolunun göstəricisi kimi də 
dəyərləndirilir.

Əsər boyu müxtəlif peşə - sənət 
sahiblərinin şairlik istedadları haqqında 
yazılmaqla yanaşı, onların ədəbi təsir 
qüvvəsini (məsələn, Nizami Gəncəvinin 
“Sirlər xəzinə si”nin “Xəmsə” və ya dastan 
yazan şairlərə təsiri, nəzirələ rin yazılması 
və s. kimi), doğulduqları və yaşadıqları 
yeri, zamanında hansı mərtəbəyə qədər 
ucaldıqlarını, eyni zamanda dövrün ictimai 
– siyasi həyatında yerlərini qeyd etmişdir.

 “Məcalis ün-nəfais”də dövrünün 
ictimai-siyasi ab-havasının təsiri çox  
duyulur. Bu təsir –  ədəbi-mədəni mühit, 
onun fəaliyyət çərçivəsi, ədəbiy yat-
dakı kamil və gənc yaradıcı qüvvə lə rin 
yetişməsi, xüsusən həmin dövrdə daha çox 
istifadə olunan ədəbi forma və janrlardan 
bəhs edən əsərlərin önə çəkilməsi 
ədəbiyyat və ədəbiyyatşünas lıq tarixi üçün 
dəyərli faktorlardır.

Nəvai öz dövrünün sanki ədəbi 
mühitinin qızğın mən zərəsini, 
ədəbiyyatdakı poetik janr və tiplərin rənga-
rəng liyinin sxemini cızmışdı. Olduqca 
aydın və rəvan üslubda yazılması, səlis və 
yığcam fikirlər kitabı rahat oxumağa imkan 
yaradır. Bunlar, təbii ki,  Nəvai qələminin, 
onun poetik və nəzəri görüşlərinin 
zənginliyindən doğur.

Eyni zamanda, bu əsərdən aydın 
olur ki, o dövrdə ədəbiyyatda qəzəl 
janrının meydanı çox geniş olub, bununla 
yanaşı müəmma, tarix, məsnəvi, qəzəl, 
qəsidə, rübai kimi janrlardan az istifadə 
olunmadığının şahidi oluruq. Satira və 
yumor kimi janrları zarafat, həcv, gülüş 
– deyə təqdim edib.Bu məsələləri əsərdə 
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verilən misallar nümunəsində görmək olur. 
Təqdim etdiyi şeir nümunələrinin hansı 

janra aid olmasını qeyd etməsi faktını 
müəllifin ədəbi-nəzəri görüşləri haqqında 
da yüksək fikir yaradır. Səkkiz məclis 
şəklində tərtiblənmiş təzkirədə şairlərinin 
elmi-nəzəri təfəkkürü, dünyagörüşü, 
dini-mənəvi əxlaqı, dövrə münasibəti 
kimi xüsusiyyətlər önə çəkilib. Bir çox 
şairlərin mənəvi-əxlaqi məzmun daşıyan 
əsərlərindən qısa nümunələr əsərə bir az 
da poetik ovqat bəxş etmişdir.

Bir sıra ölkələrin şair və alimlərindən 
bəhs etməsi əsərin ədəbi əlaqələrinin 
öyrənilməsi ilə yanaşı, həm də bu ölkə 
və xalqların arasındakı sıx ədəbi-mədəni 
münasibətlərin olduğuna da sübutdur. 

Ümumiyyətlə, əsərin ideya-məz mun, 
şairlərin ədəbi təfəkkür düşüncələrini, 
fazillərin dünyəvi baxışlarını, onların bir-
birinə təsir dairəsini müəyyənləşdirməklə, 
istifadə olunan janrlar sistemini və  tərtib 
qaydalarının rəngarəng düzümünü 
incələməklə saysız-hesabsız elmi 
yeniliklərlə qarşılaşırıq.

“Məcalisün-nəfais”i tədqiqi 
məsələsi:

Professor Abduqadir Hayitmetov 
Əlişir Nə va i nin ədəbi-tənqidi görüşlərini, 
professor Suyima Qəniyeva isə 
“Məcalisün-nəfais” əsə rini mükəmməl 
şəkildə tədqiq etmişlər. Maqsud Şeyxzadə 
əsərlərinin  IV cildində “Təzkirəçilik 
tarixindən” (9,195-234) adlı məqaləsində 
fars və türk təzkirələrindən bəhs edərkən 
Nəvai təzkirələ rindən də söz açır. 
Mətnşünas alim Şöhrət Siracəddinov 
“XV-XVI əsrlər tarixi və təzkirə xarakterli 
əsərlərdə Ə.Nəvainin həyat və fəaliyyəti” 
(1997), “Əlişir Nəvai: mənbələrin tipoloji, 
tekstoloji təhlili” (2011) əsərlərini nəşr 
etdirdi. Bütün bunlarla yanaşı, özbək 
ədəbiyyatşünaslığında Nəvai ədəbi 
şəxsiyyəti və irsi haqqında yüzlərlə tədqiqat 
işləri yazılmış və yazılmaqdadır. Bir faktı 
örnək kimi qeyd edə bilərik ki, 70 ilə 
yaxındır ki, Özbəkistanda hər il fevral 
ayının 9-u Əlişir Nəvainin xatirəsinə  həsr 
olunmuş beynəlxalq elmi konfranslar 
keçirilir, məruzələr dinlənilir və bütün 
məruzələr nəşr olunur.

XX əsr tədqiqatları içərisində məşhur 
şərqşünas alim, klassik irs tədqiqatçısı, 
özbək nəvaişünası Suyima Qəniye vanın 
araşdırmaları mövzu əhatəsinə görə zəngin 
və maraqlıdır. O, “Məcalisün-nəfais” 
təzkirəsinin üçüncü və dör dün cü məclislə-
rinin elmi-tənqidi mətnini ha zır layaraq 
əsəri elmi (1956) sə   viy   yədə tədqiqata 
cəlb etmişdir. Tanınmış tədqiqatçı ilk dəfə 
1969-cu ildə “XV əsr ədəbi həyatının 
öyrənilməsində Ə.Nəvainin “Mə ca lis 
ün-nəfais”i mənbə kimi” (10) möv zu-
sunda namizədlik dissertasiyası yazaraq 
əsər haqqında ciddi təhlillərini ortaya 
qoymuşdur. 1961-ci ildə isə bütöv lükdə 
təzkirənin elmi-tənqidi mət     ni     ni geniş 
ön sözlə birgə yazaraq Daş kənddə nəşr 
etdirmişdir. 

Bu əsər nəvaişünas alimi öz sehrinə 
almış, illərlə dönə-dönə əsərin tədqiqi 
üzərinə qayıt mışdır. Nəvainin Özbəkistanda 
nəşr olunmuş 10, 15 və 20 cildliklərində 
nəşr olunmuş “Məcalis ün-nəfais” əsərinin 
elmi şərh və qeydlərinin məsul müəllifi 
Özbəkistan Qəhrəma nı, professor 
Suyima Qəniyevaya məxsusdur. Məhz 
bu sə bəb dən bu yazı üzərində işlərkən 
daha çox, məhz Suyima Qəniyevanın 
araşdırmalarına müraciət et dik.

Türkiyədə isə Özbəkistandan və 
Azərbaycandan fərqli ola raq “Məcalisün-
nəfais” bir neçə alim tərəfindən araş dı rıl-
mış  dır. Onların arasında məşhur ədəbiyyat 
tarixçisi H.Ayan, K.Yavuz, E.Cemalnaz, 
R.Toparlı, G.Ayan, Y.Akpınar, Prof.
Dr. Kamal Eraslan və başqalarının ad-
la rını sadalamaq olar. Prof.Dr. Agah 
Sırrı Le vend Ə.Nəvai əsərlərini 4 cild də 
nəşr etdirmiş dir. Əsərlərin IV cildində 
“Məcalisün-nəfais”in əhatə etdiyi şairlər, 
xüsusən türk şairləri haqqındakı mə-
lumatlar orijinalda ol du ğu kimi (cığatayca) 
oxuculara təq  dim olunmuşdur (11). 

1995-ci ildə isə təzkirə müəlliflər 
kollektivi (H.Ayan, K.Ya vuz, E.Cemalnaz, 
R.Toparlı, G.Ayan, Y.Akpınar) tə rə fin-
dən türk dilinə tərcümə olunaraq nəşr 
edilmişdir (12).

Türkiyə nəvaişünası Prof.Dr. Kemal 
Eraslanın “Məcalisün-nəfais” tədqiqatı iki 
cild dən iba rətdir: Nə va i nin həyatı, ədəbi 
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şəx siy yə ti, əsərləri, təz  kirəsinin dünya 
əlyazma xəzinə lə rindəki bəzi nüs xə lə ri-
nin təsviri və tərcümələrindən bəhs edilir 
(2,51-52). 

Əliağa Həsənzadə, Əli Nazim, Firudin 
bəy Köçərli, İsmayıl Hikmət, Həmid Araslı, 
Sabir Əliyev, Məmmədağa Sultanov, Salih 
Qasımov, Mahmud Yunusov, Süleyman 
Rüs təm, Pənah Xəlilov, Cənnət Nağıyeva, 
Nüşabə Araslı kimi tanınmış tədqiqatçılar 
Nəvai haqqında olan araşdırmalarında 
“Məcalisün-nəfais”indən də yazmışlar. 

Böyük əlyazmaçı alim Məmmədağa 
Sultanov “Nəvai Azərbaycanda” 
məqaləsində yazır: “Nəvai əsərlərinin 
ən qədim nüsxələri bizim Əlyazmalar 
Fondunun bəzəyidir. Fon du muzda 
Nəvainin bütün əsərlərinin əlyazması 
nüsxələri vardır. Azərbaycan nəvaişü nasla-
rının evlərindən toplanmış bu əlyazma lar 
içərisində Nəvainin “Xəmsə”ləri, onun 
“Cahar diva n”ı, “Vəqfiyyə”, “Xəmsət 
ul-Mutahay yirin”, “Lisan üt-teyr”, 
“Mühakimətül-lüğə teyn”, “Məca lisün-
nəfais”, “Münşəat” “Nəzmül-cə va hir” və 
bir çox əsərləri vardır” (13,166). 

Elə bu fikrimizin davamı kimi, görkəmli 
nəvaişünas alim, professor Cənnət 
Nağıyeva “Azərbay can da Nəvai” (14) 
monoqrafiya sın da “Məcalis ün-nəfais” 
əsərinə bir neçə dəfə to xu nur, əsərin ilk 
əlyaz ma nüsxələri, AMEA M.Füzuli adına 
Azərbaycan Əlyazmalar İnstitu tunun nadir 
əlyazmalar arxivində onun qədim nüsxə lə-
rin dən bəhs edir: “Əlyazmalar İnstitutunda 
şifrəli Brita niya muzeyində saxlanılan 
məşhur əlyazma divanından iki il sonra, 
şairin öz sağlığında, hicri 889 (≈ 1484)-cı 
ildə köçürülən “Divan”ın titul səhifəsindəki  
qeyddən məlum olur ki, bu nüsxə dahi 
şairin irsinə məhəbbət bəsləyən Naxçıvanlı 
Məhəmmədqulu ibn Həsən adlı bir şəxsin 
ixtiyarında olmuşdur” (14,29-30). 

Könül Nəhmətovanın “Məhəmmədəli 
Tərbiyətin “Danişməndani-Azərbaycan” 
əsəri”n də (2012) təzkirəçilik tarixinə, o 
cümlədən Əlişir Nəvainin  “Məcalis ün-
nəfais” əsərinin təzkirəçilik tarixində xüsusi 
rolundan bəhs etmişdir (elmi redaktoru 
Azadə Musayeva). Müqayisəli təhlillərlə 
müəllif maraqlı elmi fikirlər irəli sürmüşdür.

Vüsalə Musalı (Səmədova ) tərəfindən 
f.e.d Azadə Musayevanın rəhbərliyi 
altında 2006 cı ildə “XV-XVll əsrlər 
türk təzkirələrinin struktur və spesifikası 
(əlyazma qaynaqları əsa sında) filologiya 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq 
üçün müdafiə etdiyi dissertasiya sında 
“Məcalisün-nəfais” əsərindən də bəhs 
etmişdir. Tədqiqatçı sonralar bu işini 
“Azərbay can təzkirəçilik tarixi” adlı kitabda 
nəşr etdirmişdir (30).

Son illərdə təzkirəçilik tarixindən, 
xüsusən Ə.Nəvainin “Məcalisün-
nəfais”dən bəhs edən bu iki əsərin adını 
çəksəm də, ayrı-ayrı elmi məqalə və 
tədqiqlərdə bu mövzu haqqında kifayət 
qədər yazılır.

Təbii ki, bu sahədə ustad Cənnət 
Nağıyevanın tədqiqləri əvəzolunmazdır.

AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun Nadir əlyazmalar 
fondunda “Məcalis ün-nəfais” əsərinin 
əlyazması nüsxə 
• M-114 (inventar №3010) Nadir 
əlyazmalar fondunda saxlanan əlyazması 
“Əlişir Nəvai. Divan” adlanır. 
Əsər palıd rəngli meşin dəri ilə cildə 
tutulub. Cildin üzərində 1 – böyük, 2 – 
balaca medalyon həkk olunmuşdur. 
• “Divan”ın titul səhifəsində əlyazmasını 
qoruyan Naxçıvanlı Məhəmmədqulu ibn 
Həsən adı  qeyd olunub. 
• Əlyazmasının – kitabın mətn hissəsi 
mavi rəng və qızılı su ilə çəkilmiş çərçivəyə 
alınıb. 
• 1b və 2a səhifələrində mavi rəng və qızılı 
su ilə bəzəkli ornament işlənib. 
• 1b-də  9 beyt (2 sütunda) yazılıb 
• 2a-da 14 beyt (2 sütunda) yazılıb. 
• Divanda bütün şeirlər başdan-başa 2 
sütunda yazılıb 
• Əsər 188b səhifədən – 94 vərəqdən 
ibarətdir 
• 2b-dən sonra bütün səhifələrdə şeirlər 
14 sətirdir (2 sütun). 
• Səhifələrdə başlıqlar mavi rəngli 
mürəkkəblə verilib 
• Bəzi səhifələrdə mətnin kənarında 
şərhlər də verilib 
• Həcmi: vərəq ölçüsü 23,5 x 15 sm 
• mətn ölçüsü 18 x 9,5 sm 
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• Divan əlyazmasının sonunda yazılma 
tarixi – 889-cu il (1484) qeyd olunub 
(15,188b).

Həmin fondda saxlanan ikinci əlyazma 
nüsxəsi  “Mə ca lisün-nəfais” M-107 
(inventar №2996) (əslində bu əsərin izi ilə 
Əlyazmalar İnstitutuna getmişdik) şifrəli, 
incə ornamentli beş gözəl miniatürlü 
bu əlyazması (16) orta əsr “xəttatlıq və 
miniatür sənətinin tarixini öyrənmək üçün 
gözəl nümunə dir” (14,30). 

Haqqında söhbət gedən əlyazması 
nüsxəsinin təsviri  aşağıdakı kimidir: 
• Əlyazması “Əlişir Nəvai. “Məcalisün-
nəfais” adlanır. 
• M-107 inventar 2959 
• Əlyazma 85b səhifədir – 167 səhifə 
• Sonradan bərpa olunub 
• 24 x 14 – vərəq ölçüsü 
• 17 x 9 – mətn ölçüsü 
• Hər vərəqdə 15 sətir yazılıb 
• Əlyazması təzkirənin 1a vərəqi çərçivəyə 
alınmış baş hissəsində mavi, qırmızı və 
qızılı su ilə çəkilmiş orta əsr ornamentli - 
bəzəkli, aşağı hissədə 9 sətir yazılıb 
• Mavi rəng və qızılı su ilə çəkilmiş çərçivə 
içində yazılıb 
• Köçürülmə tarixi 965-ci il şəvval ayı – 
1557-ci il. 
• 5 ədəd rəngli miniatür var. 
• I miniatür – 5 səhifədə - yuxarıdan 2 
sətir 
• Aşağıdan – 2 sətir 
• Vərəqin orta hissəsində - miniatür çəkilib 
• II miniatür – 47 səhifədə - yuxarıdan 1 
sətir 
• Aşağıdan – 7 sətir 
• Vərəqin orta hissəsində - miniatür çəkilib 
• III miniatür – 69-cu səhifədə – yuxarıdan 
2 sətir 
• Aşağıdan 7 sətir 
• Vərəqin orta hissəsində - miniatür çəkilib 
• IV miniatür – 96-cı səhifədə - yuxarıdan 
8 sətir 
• Aşağıdan – 2 sətir 
• Vərəqin orta hissəsində - miniatür çəkilib 
• V miniatür – 143 səhifədə – yuxarıdan 
2 sətir 
• Aşağıdan  – 7 sətir 
• Vərəqin orta hissəsində – miniatür 
çəkilib

“Məcalisün-nəfais”in haqqında bəhs 
edilən əlyaz ması tarixilik baxımından, 
əsərin bu vaxta kimi məlum əl yaz ma 
nüsxələrindən üçüncü yeri tutursa, bədii 
tərtibatına görə birincidir. Əgər Vyana 
nüsxəsi 1507- ci ildə, Paris nüsxəsi 
1527-ci ildə köçürülübsə, M-107 
şifrəli Bakı əlyazma nüsxəsi 1557-ci 
ildə köçürülmüşdür. Mənbələrə əsasən 
təzkirənin digər miniatürlü əlyazma 
nüsxəsinə hələ də təsadüf edilməmişdir” 
(14,30).

Azərbaycan Milli Elm lə ri Akademiyası 
Əlyazma lar İnsti tu tunun “Əlyaz ma-
lar xəzinə si”n də adlı elmi nəşrində 
professor Cənnət Nağıyeva “Əlişir Nəvai-
nin “Məcalis ün-nəfais” təzkirəsinin iki 
əlyazması” adlı məqa lə də dərc etdirmişdir 
(17,53- 60). 

“Məcalisün-nəfais”də Nizami 
Gəncəvi izləri

Əsərdə haqqında yazılmış Azərbaycan 
şair və alimlərdən bəhs etməzdən əvvəl 
dahi Azərbaycan şairi, mütəffəkiri Nizami 
Gəncəvi “izlərinə” diqqət yetirmək istədik. 
Məlumdur  ki, Ə.Nəvai bütün əsərlərində 
Nizami Gəncəvidən məhəbbətlə bəhs 
edibdir.   

Təzkirədə Nizami Gəncəvi izləri: 
“Əvvəlki Məclis”də belə bir cümlə 
var: Mövlana Zahid (1,302) Baba 
Sevdanın müasiridir. Ə.Xosrovun “Dərya-
yi  əbrar”ına nəzirə yazdı… (nəvaişünas 
S.Qə ni yeva şərh bölməsində yazır ki, 
əvvəllər “Sul tan” təxəllüsü ilə yazan Əmir 
Xosrov Dəhləvi uzun müddət Banqola 
və Dehli sultanlarına xid mət etdi. Urdu 
və ərəb dillərində şeirlər yazırdı. Nizami 
Gəncəvinin “Xəmsə”sinə cavab ola raq 
beş dastan yazdı və “Xəmsə” adlan dırdı, 
bununla da xəmsəçilik ənənəsinin əsası 
qoyuldu.

“İkinci Məclis”ində Mirzə Şahruh 
sarayı nın hakimi olan Mövlana Fasih 
Rumi (1,314) öz həyatından bəhs edən 
əsəri Həz rəti Şeyxin (1,314) “Məhzən 
ül-əsrar”ına cavab yazıbdı, bu beyt “rozi 
nihon asrar” deyə səslənir.  

(Professor Siyuma Qəniyevanın 
şərhində qeyd edir:  “Həzrət Şeyx – Əbu 
Məhəmməd İlyas ibn Yusif ibn Zaki 
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Muayid (1141, Gəncə - 1209, Gəncə) 
Nizami Gəncəvi adı ilə məşhur şair 
(1,687). İlk dəfə beş dastandan ibarət 
“Beş xəzinə” (“Pənc gənc”) adı altında 
“Xəmsə” yaratdı: “Məhzən ül-əsrar” 
(“Sirlər xəzinəsi”), “Xosrov və Şirin”, 
“Leyli və Məcnun”, “Həft peykər” (“Yeddi 
gözəl”) və “İskəndər namə”. Axırıncı 
dastan “Şərəfnamə” və “İqbal namə” 
adlı iki bölmədən ibarətdir. Dövlətşah 
Səmərqəndi Nizamini “Divan” əsiri deyə 
tə rifləyib və onun həcminin 20 min 
beytdən ibarət olduğunu yazdı. Nizamidən 
sonra onun dastanlarına cavab yazma 
ənənəsi başladı. Nəvai türkcə “Xəmsə” 
yaratdı, oradakı hər bir dastanda Nizamini 
özünün böyük ustadı sifətində dilə aldı. 
“Nəsaim ül-məhəbbət”də Nizamini böyük 
şeyxlər sırasına gətirdi və şair dastanlardakı 
“Nazmlar agarchi zohir yuzidan afsonadur, 
ammo haqiqat yuzidin haqoyiq (haqiqatlar) 
kashfi va maorif bayonig´a bahonadur” 
– deyə təriflədi. Bu yerdə Nəvai Fasih 
Ruminin Nizami Gəncəvinin “Məxsən 
ül-əsrar”ına cavab yazması haqqında 
məlumat verib” (1,687).

İkinci Məclis”də  Hafiz Əli Camini 
– öz zamanının təsəvvüf elmində kamal 
sahibi idi – ...  (1,316) deyə təqdim 
edilir. Nəvaişünas S.Qəniyeva Nəvainin 
qısa mətndə təqdim olunan iki misralıq 
qəsidəsini şərh edərkən əsaslı mənbəyə 
toxunur. Caminin “Nəfahət ül-üns” əsəri 
1475-1476-cı ildə yazılmışdı, əsərdə 609 
nəfər təsəvvüf elm əhli haqqında məlumat 
verilir: Mənsur Həllac, Əbusəid Əbulxeyir, 
Əli Həmədani, Nizami Gəncəvi (1,688), 
Sədi Şirazi, Fəridəddin Əttar, Cəlaləddin 
Rumi, Hafiz Şirazi də onların sırasındadır. 
Nəvai bu əsəri türkcəyə “Nəsaim ül-
məhəbbət” adı altında tərcümə etdi və 
bundan xeyli irəli gedərək çox yeniliklər 
etdi, o cümlədən türk şeyxülislamları 
haqqında məlumatlar yazdı.

 “Üçüncü Məclis”də Mövlana 
Abdulla (1,343)  Malik ul-kəlam Firdovsi 
Tusi, Həzrət Şeyx Nizami Gəncəvi (1,343)  
və Sultan üş-şüəra Əmir ul-umaro Həzrət 
Xoca Xosrov Dəhləvinin “Şahnamə” və 
“Xəmsə”lərinin təsiri ilə yazıb-yaradıb. 
“Xəmsə”dəki “Leyli və Məcnun”, “Xosrov 

və Şirin” və “Yeddi gözəl”ə nəzirələr yazdı. 
“İskəndərna mə”yə qarşı “Zəfərnamə” 
nəzmini yazdı. 

“Dördüncü Məclis”də təqdim edilən 
Mövlana Safi (1,384)  haqqında – 
Mövlana Hüseyn Vaizin oğludur. Tam 
dərviş libas igiddir. Səmərqəndə Həzrət 
Xoca Ubaydullah Əhrarın söhbətlərini 
dinləmək üçün getdi, bir müddət onu 
dinlədikdən sonra Xorasana gəldi. 
Təqdimdə iki sətir şeir nümunəsi verilib, 
nəvaişünas Suyima Qəniyevanın şərhin-
dən: Mövlana Safi (Fəxrəddin Əli Safi – 
1463, Səbzəvar – 1533, Herat) – şair və 
ədəbiyyatşünas, onun əsərləri “Rəşahət 
və ayn ul-Həst” – nəqşibəndiyə silsiləsi 
haqqında “Mahmud və Ayaz” – Nizaminin 
“Leyli və Məcnun”una cavab tərzində 
yazılan, atası Hüseyin Vaiz Kəşifinin 
“Əs rar Qasım”  risaləsini qısaca bəyanı, 
“Lətayif ut-tavoyif” (“Müxtəlif təbəqələrin 
lətifələ ri”) məlumdur. Əli Safiyinin “Lətayif 
ut-tavoyif”dən seçilmiş bəzi nümunələr 
müasir özbək dilinə tərcümə edilərək nəşr 
olunmuşdur (1,711)  .

 “Dördüncü Məclis”də Mövlana 
Qiyasəddin (1,388)  – elmini mədrəsədə 
alıb və xoş təbli igiddir. Təbabətlə də 
məşğuldur və şöhrəti təbabətdə başqa 
işlərində daha çox yayılmışdır. … 
Nəzmlərdə Həzrət Şeyxin “Məhzən ül-
əsrar”ına (1,388)  nəzirə yazıbdır. Həmin 
nəzirədən iki misra nümunə verir: “İncə 
mənadan halı şeir bütün ömürboyu 
birqoralama bo´lib qoladi – sətri tərcümə)”

“Dördüncü Məclis”də Mövlana 
Fasihiddin (1,394)  – Mövlana 
Nizaməddin Hiravin ahfodidin durkim, 
alarni Nizomiylar derlarkim, Xorasanda 
ondan müqəddəs əsilzadə kimsə yoxdur, 
20 yaşına yaxın elm sahibi oldu.

 “Altıncı Məclis”də Xoca Ələddin 
(1,407)  – Kirman mülkündəndir. Təsəvvüf 
əhlidir. Xorasanı, Mək kəni ziyarət etdi. 
Şeyx Nizaminin “Xəmsə”sindəki ilk əsəri 
“Məhzən ül-əsrar” vəznində məsnəvilər 
yazdı (1,407). İlk beytindən nümunə verilir.

Beləliklə, bu əsərdə Nizami Gəncəvinin 
adı 15 dəfə bu və ya digər formada 
xatırlanır. Əlişir Nəvai “Məcalis ün-
nəfais”də Nizami Gəncəvini “Həzrət Şeyx” 
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deyə hörmətlə xatırlayır və daha çox 
onun “Məhzənül-əsrar”ını və ona yazılmış 
nəzirələri qeyd etmişdir, eyni zamanda 
“Xəmsə” yazmaq ənənəsi məsələsinə 
toxunur. 

“MƏCALİSÜN-NƏFAİS” 
SONRAKI ƏSRLƏRƏ TƏSİRİ

Bu əsər müəllifinin yaşadığı dövrdə də, 
sonrakı zamanlarda da böyük rəğbətlə, 
məhəbbətlə qarşılanmışdı. Nəvai özü bu 
zövq-səfanı  çox az yaşadı, əsərin tam 
bitməsindən 2-3 il sonra dünyasını dəyişdi. 
Amma illər, əsrlər ötdükcə, əlyazmalar 
şəklində bütün Şərqdə əl-əl gəzdi: təkcə 
XVI əsrdə fars dilində beş dəfə – Ma və  ra-
ün nəhr, Təbrizdə və Türkiyədə tərcümə 
olunaraq yayılmışdır. Eyni zamanda, başqa 
xalqların təzki rə çi lik işığına səmərəli təsiri 
olmuşdu.

 “Məcalisün-nəfais”in farscaya dörd 
tərcüməsini qeyd edə bilərik: 

“Məcalisün-nəfais” əsərinin ilk 
tərcüməsi 1521-1522-ci illərə aiddir. 
Heratda Təhmas şahın saray şairi 
Fəhri bin Sultan Məhəmməd Əmiri öz 
tərcüməsini Səfəvilər sülaləsinin banisi Şah 
İsmayıla, onun ikinci oğlu Sam Mirzəyə, 
Əmir Durmuşxan Şamlıya və vəzir 
Kərimiddin Həbibullah Sovayiyə bağışladı. 
O, öz tərcüməsini “Lətayifnamə” (18,68) 
adlandırır və “Doqquzuncu  məclis” 
əlavə edərək ora 188 şair və alim haqda 
məlumat verdi. Özlüyündə doqquzuncu 
məclisi də 9 bölməyə ayıraraq ilk bölməni 
Nəvaiyə həsr edir. 

“Məcalisün-nəfais”in  ikinci tərcüməsini 
1522-1523-cü illərdə İstanbulda 
Məhəmməd bin Mübarək əl-Qəzvin 
[19,194 (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, 
nr. 3877); 2,XXXVI hazırladı. O, Türk  
Sultanı I Səlim və onun varisi I Süleyman 
sarayının təbibi idi. Müəllif bu tərcüməsini 
Sultan ibn Səlimə bağışlayıb. M.Qəzvin 
əsərdəki “Məclis” sözlərini “Behişt” sözü 
ilə əvəzləyib, 8-ci məclisi 7-ci məclisin 
axırına birləşdirib. Yeni yazdığı 8-ci məclisi 
iki hissəyə bölərək – birinci hissədə klassik 
şairlərdən, ikinci hissədə isə Sultan Səlim 
və onun 150-yə qədər saray şairindən 
bəhs edib.

“Məcalisün-nəfais”in  üçüncü tərcüməsi 

Şah Əli bin Abduləliyə məxsusdur. 1594-
cü  ilə aid olan bu tərcümə nüsxəsi özbək 
xanlarından biri olan Sultan Məhəmməd 
adına qeyd edilmişdir.

“Məcalisün-nəfais”in dördüncü  
tərcüməsi   Abdul-bakı Şərif Rizəvi 
tərəfindən edilmiş Hindistan nüsxəsidir.

Türkiyədə:
Hekayət: Timuroğulları hökmdarı 

H.Bayqara Osmanlı hökm darı II.Bəyazidlə 
dost idilər. Dövlət məsələlərində qar şı-
lıqlı xoş əlaqələr qurmuşdular. Bir gün 
Herat sarayın dan II.Bə ya zidə bir sandıq 
hədiyyə gəlir. Sandıqdakı hədiyyə Osmanlı 
hökmdarını çaşdırır: burada otuz qəzəl 
və bu qə zəllərə cavab verə biləcək şairin 
olub-olmadığı soruluşu lan qeyd vardı. Bu, 
Timurular dövlətinin “Öl kə min şair sul-
tanına ca vab verə biləcək şairin varmı”  
deyə Osmanlı ölkəsinə mey dan oxumasımı 
idi, ya da “Mə nim ölkəmdə Türk şeir 
dilinin çatdığı zirvəni gö rdün”mü deyirdi. 
Həmin hədiyyəyə - qəzəl lərə cavab ola raq 
yüzlərlə nəzirələr yazıl dı, sonrakı əsrlərdə 
bu izlər öz təsir qüvvə sin də idi, Azər baycan 
ədəbiyyatının Nəvai səhifəsində olduğu 
kimi.

Tarix boyu nəzirələrin yazılması poetik 
faktını  həm şairə ehti ram, həm də ustad 
dərsi kimi dəyərləndirə bilərik.

Azərbaycanda:
Böyük özbək şairi və mütəfəkkiri 

Ə.Nəvainin zəngin ədəbi irsi Azərbaycan 
xalqı üçün də elə Nəvainin sağlığından 
əziz olmuşdur. Onun müasiri olan Bəsiri, 
Kişvəri kimi şairlər Nəvai yaradıcılığını 
məhəbbətlə təqdir və təbliğ etdikləri kimi, 
Füzuli və Qövsi kimi klassiklərimiz də 
Nəvaidən öyrənmişlər. Azərbaycanda ilk 
təzkirə müəllifləri Sam Mirzə və Sadiq bəy 
Əfşar öz əsərlərində Nəvainin “Məcalis 
ün-nəfais”indən  yaradıcı şəkildə istifadə 
etmişdilər. Elə bu faktdan çıxış edib deyə 
bilərik ki, əsər Azərbaycanda da müxtəlif 
zamanlarda məşhur olmuş, yayılmış və 
tədqiqat obyekti olmuşdur” (20,644). 

Bəli, bu təzkirənin təsiri ilə illər, 
əsrlər ötəcək, ilk Azər baycan təzkirələri 
yaranacaqdır: 

1. Səfəvilər hökmdarı Şah İsmail 
Xətainin üçüncü oğlu Sam Mirzə 
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(1517-1567) “Töh fe yi-Sami” təzki rə-
sini 1550-1561-ci illərdə Ərdəbildə 
yazmışdır (Nəvainin vəfatından tam 
50 il sonra). Müəllif əsərinin örnəyini-
nümunəsini Ə.Nəvainin “Məcalis ün-
nəfais” təzkirəsindən götürmüş və XV 
əsrin axırları – XX əsrin ortalarında 
yaşamış şairlər haqqın da farsca yazmışdır. 
“Töhfeyi-Sami” müqəddimə, səhifə adı ilə 
verilən yeddi fəsil və xati mə dən (nəticədən) 
ibarət dir. 

2. Azərbaycanlı ədəbiyyatşünas 
Sadiqinin (Məhəmməd Əli Sadıq bəy 
Əfşar, 1532-1613) “Məcmə ül-xəvas” 
təzkirəsini 1602-ci ildə (əsərin yazılma 
tarixi bəzi mənbələrdə 1599-cu il, 1607-ci 
il kimi də qeyd edilir, bu günə gəlib çatan 
qədim əlyazması nüsxəsi 1607-1608-ci 
illərə aiddir) (21,12) yazmışdır (əsərin adı 
“Kübarlar məclisi” və ya “Seçilmişlərin 
məcmuəsi” kimi tərcümə edilir). “Xəvas” 
- sözü “xas” sözünün çox  luq şəklidir. Bu 
isə məna cəhətdən “Nəfislər məcli si” nə 
yaxındır. Sadiqi özü bu təzkirəsini dörd 
şəx  sin – Əbdür rəh man Caminin, Əlişir 
Nəvainin, Dövlətşah Səmərqəndi və Şah 
Mirzənin əsərlərinin da va mı adlandırıb. 
Müəllif, görkəmli Azərbaycan miniatürçüsü 
və şairi olsa da “Məcmə ül-xəvas”ı cığatay 
türkcəsində yazmışdır. Bunu Sadiqinin 
Nəvaiyə olan doğma məhəbbəti və təz ki-
rəçilik ənənələrinə sayğısı – ustad məktəb 
kimi yanaşması kimi dəyərləndirmək olar. 
Həmin təzkirədə Səfəvilər dövründə (Şah 
İsmayıl dövrünün əvvəllərindən başlayıb 
Şah Abbas zamanınacan olan) yaşa-
yıb-yaradan 480 şair rəssam və xəttat 
haqqında qiymətli mənbələr toplanmışdır. 
Sadiqi əsərini “Döv rün  şahları”, “Şahzadə 
şairlər”, “Səltənət taxtında olan türk 
şairlər”, “Səltənət taxtında olan iranlı 
şairlər”, “Səltənət taxtında olan  türk və 
iranlıların böyük övladları haqqında”, 
“Peyğəmbərlər nəslindən çıxan şairlər 
zikri”, “Əcəmin müasir fəsahət və bəlağət 
sahibləri haqqında” kimi başlıqlarda 
səkkiz böl güdə məclislərə ayırıb. Orta 
Asiya, Xorasan, Anadolu, İraq və Azər-
baycan şairlərinə həsr olunmuş təz ki rədə 
əsasən türk şairlərinə yer verilib. Nəticə 
bölümündə isə müəllif öz yaradıcılığından 

nümunələr verir. 
Beləliklə, beş əsrdir ki, “Məcalis 

ün-nəfais”in şöhrəti heç əskilmədi və 
şah sarayları nın qiymətli hə diy  yəsinə 
çevrilərək, hər yeni müəllif əlyazmasında 
müəyyən əlavələrlə tək mil ləşərək, yeni 
dolğun məzmunda yazıldı və əksəriyyəti 
günümüzə qədər gəlib çıxdı. Da ha konkret 
desək, bir növ ölkələr və xalq  larımız 
arasında ədəbi əlaqə, ədəbi təsir, ədəbi 
ənənə, ədəbi janr forması olaraq qırılmaz 
tarixi bağ-əlaqə missiyası daşıdı.

Bu əsər Şərq ölkələrində 
təzkirəşünaslığın inkişafında, təkmilləşərək 
yayılmasında elmi-nəzəri janr forması kimi 
də örnək funksiyası daşımışdır.

Həmid Araslı istər iki xalqın ədəbi 
əlaqələr, istərsə də Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixinə dair araşdırmalarında Nəvai 
təsirindən bəhs etmişdir: “Hələ XV əsrdə 
… Əlişir Nəvainin… Başçılıq etdiyi ədəbi 
məktəbin şöhrəti Yaxın Şərqdə yayıldığı bir 
zaamanda Azərbaycan şairlərinin müəyyən 
hissəsi Heart şəhərinə köçmüşdür… Bu 
şairlərin Nəvai irsini mənimsəmələri, özbək 
mədəniyyətinin müvəffəqiyyətlərindən 
istifadə edib, hətta Nəvainin dil və ifadə 
xüsusiyyətlərinə uyğun əsərlər yaratmaları, 
özbək ədəbiyyatı təsirinin Azərbaycan 
ədəbiyyatında qüvvətlənməsinə səbəb 
olmuşdur… . Vaxtilə Nəvai məclisində 
böyüyüb, onun təqdirinə layiq olduqdan 
sonra vətənə qayıtmış sənətkarlardan 
Xülqi, Allahi, Ziyai təxəllüslü şairləri 
qeyd edə bilərik” (13,215). “… Xülqinin 
müxəmməslərindən bir parça verərək, dil 
və ifadə xüsusiyyətləri baxımından Nəvai 
qəzəllərini xatırladığını yazır” (14,96).

Nəvai əsərlərində onun dövründə 
təhsil üçün Azəri, Şahi, Herata gedən 
Azərbaycan şairlərindən Xələf Təbrizi, 
Ziyai Təbrizi və başqaları haqqında da 
maraqlı və ilk məlumatlara da rast gəlmək 
olur (14,234). 

ƏLİŞİR NƏVAİ “MƏCALİSÜN-
NƏFAİS” TƏZKİRƏSİ VƏ ƏSƏRDƏ  
AZƏRBAYCAN KLASSİKLƏRİ 
HAQQINDA

Türk dünyasının ölməz mütəfəkkiri  
Əlişir Nəvainin XV əsr özbək elmi nəsrinin 
klassik əsəri sayılan “Məcalis ün-nəfais”i 
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(“Nə fis lər məclisi”, 1490-91; 1497-98 
illərdə yazılıb) türk dilində yazılmış ilk 
təzkirə nümunəsidir. Əsər Həzrəti Xaqan 
Şahruh Mirzənin  şahlıq dövründən 
başlayaraq müəllifin öz yaşadığı dövrə 
qədər Heratda, Xorasanda, Mərvdə, 
Məşhəddə, Xarəzmdə, Səmərqənddə, 
Azərbay canda və di gər məkanlarda 
yaşayan, əksəriyyəti də farsca yazan 459 
şair  və fazil haqqında mükəmməl bioqrafik 
əsərdir. “Məcalis ün-nəfais”də məlumatlar 
illər, çoğrafi məkanlar və şəcərə çilik 
prinsipləri əsasında tərtiblənərək Səkkiz 
Məclisdə qələmə alınmışdır. Bu əsər o 
dövrün tam və gerçək ədəbi mənzərəsinin 
güzgüsüdür. 

Ə.Nəvai “Məcalisün-nəfais”də 
Azərbaycan klassikləri haqqında da 
yazmışdır: 

Ə.Nəvai “Məcalisün-nəfais” əsərini 
mübarək “Bismillahir rəhmanir rəhim”lə 
başla yır, şairlərin - şeirin gözəllik lər 
dünyasındakı rəngindən bəhs edərək 
müqəddimə yazır. Burada Əmir Dövlətşah 
Səmərqəndinin “Təzkirətüş-şüəra” və 
Şeyxülislam Əbdür rəh man Caminin 
“Baharıstan”ından söz açır, bu əsərlərin 
tarixi-elmi əhə miyyətindən bəhs edir və 
nəhayət, mehr-məhəbbətlə tamamladığı 
əsərinin Giriş hissə si ni belə sonuclayır: “...
onu səkkiz bölməyə ayırdı, hər bölməni 
nəfis bir məclisə həsr etdi və məcmuəyə 
“Məcalis ün-nəfais” adı qoyuldu (1,290-
291).

Birinci məclisdə (Nəvai  yaşadığı 
dövrdən əvvəl və ya ömürlərinin axır 
zamanlarını onun uşaqlıq illərinə təsadüf 
etmiş 46 şair haqqında yazıb – A.Ü.), 
kübar kimsələr ilə əziz kişilərin xatırlan-
ması mövzusundadır ki, bu fağır onların 
ömürlərinin sonu na yetişdi, amma 
qulluqları qarşılığında şərəflənmədi. O 
cümlədən biri – “Saliki-ətvar və sirlər kaşifi-
əsrar”, yəni,

 Mir Qasım Ənvar – sirri mübarək 
olsun, Həzrətləridir.  Hər nə qədər 
rütbələri şairlik payından çox uca və vilayət 
sahibi kimsələr arasında vəsfləri ifadədən 
aşmışsa da, həqiqətlər və bacarıqlarını 
nəzm  geyimində könülə xoş gəldiyi üçün 
nəzmə iltifat etmişlər. Təyəmmün səbəbi 

ilə bu müxtəsərə (“Məcalisün-nəfais”ə) 
onların şərəfli adları ilə başlandı. Mirinin 
əsli Azərbaycandandır və doğum yeri 
Sərab adlı kənddir. Gəncliklərində Şeyx 
Sədrəddin Ərdəbilə, sirri mübarək olsun, 
mürid oldular və sufilik ədəb və yollarını 
ondan tamamlayıb Şeyx (Sədrəddin 
Ərdəbili) işarəti ilə Xorasana gəldilər. 
Qısa zamanda xalq Mir Həzrətlərinə 
heyran qalıb ona qulluq  göstərmək üçün 
bir-biriləri ilə qovğaya (yarışa) başladılar. 
Zamanın padşahı Şahruh Mirzə həzrətləri, 
Mir haqqında şəhərdən çıxmaq hökmü 
verdi. Mir Bəlx və Səmərqənd tərəflərə 
gedib bir müddət qaldıqdan sonra təkrar 
səltənət mərkəzinə (Xorasana) qayıtmağa 
izn verildi. Cığatay mirzələri və bəlkə azad 
xalq ona mürid olub ətrafında toplaşmağa 
başladılar. Tərzləri (hal və gedişləri) təmiz, 
nəfəsləri atəşli idi. Xalq onun nəzmlərinə 
maraq göstərib şeirlərini oxumağa və 
yazmağa rəğbət göstərirdi. Şübhəsiz, bir 
Divan tərtib etməyə bu cəhət səbəb olduğu 
üçün “Ənisül-aşiqin” (“Aşiqlərin dostu”) 
adlı kiçik bir nəzm etdilər və tərci dahi 
söylədilər. Təbərrük səbəbi ilə iki mətlə 
(beyt) yazıldı. Biri budur; - 

İki cahan mülkünün sərmayəsi olan 
sənin eşqin,

Allaha and olsun ki, mənim canımda və 
könlümdədir.   

Digəri isə budur; - 
Rindəm, aşiqəm və dünya yandıran, 

paltarı yırtıq olunca,
Sənin camının dövləti ilə dünya 

fikrindən nə qorxum var?(tərcümə 
H.Araslı, 660)

Bu, fağırın (Ə.Nəvainin - A.Ü.) ilk 
öyrəndiyi nəzm, bu isə sonrakı nəzmdir. 
O zamanlar 3 ilə 4 yaş arasında idim. 
Əziz kişilər oxumamı istəyirdilər, bəziləri 
də şeir oxumama heyrət edərdilər. Və 
məsnəviləri “Ənis ül-aşiqin” (“Aşiqlərin 
dostu”) Mövlana Cəlaləddin Rumi, sirri 
mübarək olsun, həzrətlərinin məsnəvisinin 
(“Məsnəvi”) “Rəməl müsəddəs” deyilən 
vəznində idi. Bu misra ki - 

Təbrizdə bir seyid övladı var idi.
Ondandır, sanki məqsəd özləridir. Və 

tərcilərinin bəndi bu beytdir:
Fiillərdə, sifətlərdə, zat və isimlərdə,
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Gizli və açıq hər şeyin əsli sənsən.
Və o Həzrətin (Mir Qasım Ənvarın) 

mübarək məqamı (qəbri – A.Ü.) Cam 
vilayəti Hircird qəsəbəsindədir.  Bu fağir 
onun davamçılarındandır. Vəfatları h.835 
(m.1432) ilindədir, qəbri ziyarət edilir və 
təbərrükdə olurlar (1,291-292).

 Mir Mahdum – Mir Qasım 
həzrətlərinin xəlifə, övlad və dostu 
mərtəbəsində idi. Atası Məkkədən 
İmam Əli Musa ər-Rizanı, təbiət və səna 
onun üzərinə olsun, ziyarət etmək üçün 
Məşhədə gəldi. Geri qayıdanda Nişapurda 
evlənib orada yerləşdi. Uca Allah ona 
otuz dörd (34) övlad inayət etdi. Ən 
kiçiyinin adı Seyyid Məhəmməd olan Mir 
Mahdumdur. Şəhərə təhsil üçün gəlib 
zahir elmlərini tamamilə öyrəndiyi zaman, 
atası Mir Qasım Həzrətlərinin nüfuz sahibi 
olduğu və şöhrət qazandığı zamanlar 
idi. O, Həzrətin (Mir Qasımın) qulluğuna 
girib ona mürid oldu. Mir Həzrətləri 
onun tərbiyə və  yetkinləşməsi ilə məşğul 
olur, böyük riyazetlər (tapşırıqlar) verib, 
çətin qulluqlar əmr etdi. Mir Mahmudun 
təmiz tiynətli (yaradılışlı)  və baxtlı gənc 
olduğu üçün Mir Qasım Həzrətlərinə 
elə  qulluq etdi ki, “qulluq edən qulluq 
görər” məzmunu gərəyincə Mir (Qasım) 
Həzrətləri ona Mir Mahdum adını verdilər. 
Daima onu əziz və hörmətli tutardı. Bu 
beyt onunkudur ki;

Ey mutrib, çalıb söylə, ey saqi, şərab 
gətir!

Hər kim şəraba haram deyibsə, 
onun qanının tökülməsi halaldır.
Məzarı Nişapur vilayətinin Mihrabad 

şəhərindədir (1,293).
 Mövlana Əşrəfi – Dərviş təbiətli və 

muradına yetməmiş tavırlı (baxtsız) kişi idi. 
Keçə kulah üstünə sarıq olardı. Xalq ilə 
bağlantısı (münasibəti) çox deyildi. Vaxtının 
çoxunu “Xəmsə” yazmağa xərclədi və 
tamamlamağa müvəffəq oldu. Orta hallı 
(sıradan) bir kimsə olmasına baxmayaraq 
əsəri  pis deyildir. “Xəmsə”sində (Ə.Nəvai 
“Xəmsə”sindəki “Səbai səyyar” əsərini  
klassik Azərbaycan şairi Əşrəf Marağayinin 
“Yeddi mələk”əsərinə nəzirə yazıb – A.Ü.) 
bağışlamaq fəziləti ilə bağlı olan bu beyti 
gözəl yazılmışdır

Elmdə uca olan kimsənin nəzərində 
suçlunu öldürməkdənsə,
Suçunu bağışlamaq daha yaxşıdır.
Bu gözəl beyt də onundur;
Mənim halıma zaman-zaman 
göz ucu ilə baxarsan deyə,
Təzə bir fidan olmaq istərəm (1,296).
İkinci məclisdə o əziz camaatı 

xatırlaram ki, fağır bəndəniz onlardan 
bəzilərinin mülaziməsinə (qulluğuna) 
kiçiklikdə daxil olub, bəzinin də söhbətinə 
gənclikdə tanış oldum. Bu müxtəsərin 
yazıldığı 896 (m.1491) ilində onlardan 
bəziləri bu fanilik tələsindən (bu dünyadan) 
əbədi hüzur yerinə (o biri dünyaya) getdilər 
(1,308 - 337). 

(Bu məclisdə Ə.Nəvainin uşaqlıq və 
gənclik illərində tanıdığı, ancaq təzkirə 
yazıldığı muddətdə artıq vəfat etmiş 
şairlərdən – 91 şairdən bəhs edir – A.Ü.)

Üçüncü məclis – hazırkı zamanda 
mənə qızlarının (gözəllərinin), onların incə 
təbiət lə rinin toxunuşu ilə nəzm paltarını 
geyinib durduqları və nəzm geyimlərini 
onların dərin zehinlərinin tük sezən 
həssaslığı ilə sənət və selaset (axıcılıq) naxış 
və bəzəyi ilə bəzədiyi kimsələr haqqındadır. 
Onlardan bəzilərinin qulluğuna şərəf və 
başı dik, uca və bəzilərinin söhbətlərindən 
məmnun və bəhrə-mənd (qismətli) 
olduq. Onlardan biri elə bir günəşdir ki, 
onun aləmi bəzəyən rəyi ilə bu zaman 
öyünməkdə və dövrünün insanlarına 
sonsuz şərəf müyəssər olmaqdadır. O bir 
dənizdir ki, cövhər çıxaran təbiətləri ilə 
bu dövranın cibi cövhərlərlə dolmaqda və 
dövran əhlinin qoynu və ətəyi cəvahirlə 
dolub daşmaqdadır. O kimsə Həzrəti 
Məhdumi Şeyxülislami Mövlana Nuruddin 
Abdurrəhman Camidir ki, cahan var 
olduqca özlərinin aydınlıq xatirələrinin 
nəticəsi cahan əhlindən əskilməsin və 
göylər döndükcə özlərinin açıq könüllərinin 
faydaları dövrün sakinlərindən azalmasın” 
(1,338-373).

Bu məclisi Ə.Cami haqqında mübarək 
fikirləri ilə başlayır və Ə.Nəvai müasirdaşı 
olanlardan -  şəxsən görüşüb dost olduğu, 
peşəkar şair olmayıb, sadəcə yaxşı təbi 
olan 173 şairdən bəhs edib. 

Mövlana  Ziya – Təbrizlidir (Mövlana 
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Ziya Azərbaycanın məşhur söz usta la-
rın dan olmuşdur. Nəvainin bu əsərində 
göstərildiyi kimi, o, təhsil almaq üçün Xo-
ra sana və Herata get miş və orada şöhrət 
qazanmışdır – A.Ü.). Könül dostu, şirin 
ədalı və məqbul kişi. Kiçik cüssəli olduğu 
üçün dostların nəşələnməsinə səbəb olur. 
Təhsil almaq üçün şəhərə (Herata-A.Ü.) 
gəldi və o əsnada şeirlə də məşğul oldu, 
gözəl şeirlər söylədi. Bu mətlə onundur: 

Əgər pərvanə bu gecə canından vaz 
keçərsə,

Bunda qəribə bir şey yoxdur, 
çünki mumun ömür fidanının xəzanı 

gəldi.
Bu mətlə də gözəl alınmışdır:
Mənim o şux sevgilimin qın qılıncı ilə 

gəldiyi saata nə xoş,
Rəqiblərin hamısı qaçarlar və mən tək 

başıma onunla qalıram.
 “Xaləf” adına bu müəmma da 

onundur:
Ey dərd çəkənlər, meyxanada bir köşə 

biz, 
bir köşə siz  tutandan bəri, 
üzünüz şərabdan boş  qalmışdır (1,346).
Mövlana Xələf  – Təbrizlidir. Əlincə 

şeyxzadələrindəndir. Yaradılışı və xasiyyəti 
gözəl, təbi elin könlünə yatan biridir. Təhsil 
almaq üçün Həri – Herat şəhərinə gəldi. 
Hazırda zaman sultanının uşaqlarının 
hüzurunda (Bə diüz zamanla) mülazim və 
müsahibdir. Təbiəti də gözəldir. Bu rübai 
“Abdi”adına onundur;

Yüzlərcə şükürlər olsun ki, sevgiliyə 
təkrar qovuşdum

Könlün atəşi və gözyaşı yenə əngəl 
oldu.

Bizim günəşimizin bədii hər nə qədər 
qayıb isə də,

Qəm imdada yetişdi və talehimiz 
yenidən açıldı (1,346).

 Dördüncü məclis – şeirlə məşğul 
olmayan və şeir yazmaqla öyünməyən, 
ancaq özlərindən nəzmlə çoxlu lətifələr 
söyləyən, çox zəriflikləri əks etdirən 
zamanın fəzilətli kişiləri haqqındadır (1,373 
- 395). 

(Bu məclisdə 72 kamil alim və şairdən 
bəhs edilib, beşinci şəxs qismində Movlana 
Məsud (Şirvanlı)dir – A.Ü.).

Mövlana Məsud – Şirvandandır. Öz 
məmləkətindən Həriyə (Herata – A.Ü.) 
gəldi. Bu əsnada Həzrəti Mahmudu  
nürənin mülazimətinə yetib, bir miqdar 
ondan dərs almağa müvəffəq oldu. 
Bu ara Meh di-i ulya Gövhərşadbəyim 
mədrəsəsində və bəzi məd rə sə lərdə 
müdərrisdir. Yüzdən artıq qabiliyyətli elm 
müridləri hər gün ondan faydalanırlar, 
hətta uzaq məm ləkətlərdən gələn bir qrup 
tələbə onun dərslərinin eşqi ilə qür bə ti 
seçmişlər. Gözəl əxlaqlı, dərviş xarakterli 
(mizaçlı) və dünyaya dəyər verməyən 
kişidir. Bir gün bu fağır ilə günorta 
namazını qıldı. Mən fağır dedim ki, 
təhvildarın (borc sənədi düzənləyən) hesab  
sorarkən çox deməsi xainlik əlamətidir. 
Bu söz məşhur oldu. Mövlana deyirmiş 
ki: İki rükətdən çox namaz qıldım. İllərdir 
onun melamat və əzəmətindən qurtara 
bilmədim. Bu mətlə onunkudur:

Sərxoşların könüllərinin atəşinə 
saf riqqətindən başqa 
bir şey çarə olmaz, 
çünki mənim atəşimi də şərabdan başqa 
bir şey söndürə bilməz (1,373-374).
Beşinci məclis – Xorasanın və 

bəzi yerlərin mirzələri və digər azadələri 
zikrində dir lər ki, təblərinin (yaradılış larının) 
sağlamlığı və zehinlərinin dürüstlüyü 
onların nəzm lə məşğul olmalarına səbəb 
olur. Ancaq bu işə davam etməzlər (1,393-
401).

(Bu məclisdə “Xorasanın və bəzi 
yerlərin şeir yazan əmirzadələri” haqqında 
olan bu məclisdə  21 mirzə və şairdən 
yazılıb-A.Ü.).

Altıncı Məclis: Xorasandan başqa 
ölkələrin fazil ləri və nəcibləri haqqında 
olub, onlar bu zamanda hələ hə yat dadırlar. 
Hər biri özlüyündə şirin sözlü, divan və 
şeir sahibidirlər. O cümlədən ilk öncə 
Səmərqənd əhli ilə başla yaq (1,401-410). 

(Bu məclisdə  “Xorasandan xaricdə 
– Səmərqənd, Xarəzm, Qəzvin, Sova, 
Kirman, Şiraz, Qum və başqa şəhərlərdən 
yaşamış şairlər” haqqında olan 32 şairdən 
yazılır, o cümlə dən, 20-ci sırada təqdim 
edilən Azərbaycan şairi Ədhəmi İbrahimi 
Türk man dan bəhs edilir.

Ədhəmi İbrahim – Şah Türkmanın 
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təxəllüsüdür. Türkman bəyləri (Ağqoyunlu 
və Qaraqoyunlu bəyləri – A.Ü.) arasında 
öndə gələn, xoş tə biət   li və zərif kişi idi. 
“Divan”ı da var. Bu mətlə onundur:

Könlüm hər zaman o anbər qoxulu 
gözəlin xəyalı ilə dolu idi,
Bu dəli könül hər zaman eşqlə dolu idi 

(1,407).
Yeddinci Məclis – uca sultanlar 

və onların hörmətə layiq övladları 
haqqındadır. Onlardan bəziləri yeri gəl-
dikcə, özləri söyləmiş kimi gözəl beyt 
oxuyurlar. Bəziləri isə bəyənilən və arzu 
edilən nəzm gözəllikləri ilə məşğul olurlar 
(1,410-417).

(Bu məclisdə ancaq Teymurilərə 
mənsub Şah, sultan və şahzadələrdən olan 
22 şairdən yazılıb, Azərbaycan klassikləri 
Yaqub Mirzə və Cahanşah Mirzədən də 
bəhs edir).

Yaqub Mirzə – Türkman sultanları 
arasında onun kimi məsləhətli şəxs və 
yumşaq xasiyyətli gənc az ta     pıl maqdadır. 
Eyni zamanda, dərviş və dünyaya dəyər 
verməz kişi idi (Ə.Nəvai əsərdə Ağqoyunlu 
hökm da rı, dövrünün ziyalı şəxsiyyə ti və 
poeziya həvəskarı olan Sul tan Yaqub 
Mirzədən bəhs etmişdir – A.Ü.). Bu rübai 
onundur:

Çox az səbat gördüyüm dünyanın 
hər əyləncəsində minlərcə qəm 

görürəm. 
Dünya qədim bir karvansara kimidir,
Çünki onun hər tərəfindən 
yoxluq çölünə gedən bir yol görürəm 

(1,414). 
Cahan Şah Mirzə – O da şeir söylərdi 

(Cahanşah Mirzə deyə, Qaraqoyunlu 
hökm da rı, görkəmli dövlət xadimi 
Cahanşah Mirzə Həqiqi xa tır lan mış dır. 
Ancaq Nəvai onun haqqında çox qısa 
məlumat ver miş dir – A.Ü.). Bu mətlə 
onundur.  

Heç bir ciddiyyət və qeyrətlə ibadət 
etmədən

Heç bir möhnətə qatlanmadan, 
Könül sevgilinin saçından gerçək 

muradını tapdı (1,413).
Səkkizinci məclis – Sultan-i 

Sahibkarın incə təbiətinin əsəri olan 
gözəllikləri, hüsn və camalı zikrində və şərif 

(təmiz) zehninin həssaslığın ranaları olan 
cilvə və incəlikləri şəhrindədir ki, onların 
hər biri zaman mərhələsi bostanında gözəl 
və süslü birər gülyanaqlı və sərvi boylu 
gözəldir və hər birisi dövran sahəsinin 
gülüstanında gözəllik və xoşluqdan bir düz 
sərvidir (1,418-448). 

Bu məclis ancaq Sultan Hüseyn 
BAYQARA poeziyası haqqındadır 
və burada sultanın “Divan”ındakı 
qəzəllərindən müəyyən beytlər (mətlələr) 
seçilərək poetik məzmunu açıqlanmışdır.  
Sultan Hüseyn Bayqara yaradıcılığı 
incələnən bu məclis təzkirənin beşdə 
bir hissəsini təşkil edir. Ə.Nəvai uşaqlıq 
dostunun poetik yaradıcılığına böyük 
məhəbbətlə yanaşdığı kimi, həm də yüksək 
elmi nöqteyi-nəzərdən tədqiq etmişdir. 

(Əsər belə tamamlanır – A.Ü.). Ən 
yaxşısı, qısaldaraq tamamlamalı və dua ilə 
son verək.

Ya Rəb, göy arası onun məclisi olsun, 
Günəşin şəmsəsi qəbrinin ayı olsun, 
Ulduz sayı qədər  əsgəri olsun, 
Hər işdə Haqq sığnağı olsun! (1,448). 1
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Nitsşe öz dövründə geniş kütlə 
tərəfindən tanınıb məktəb yaratmasa da, 
araşdırılmağa və nisbətən anlaşılmağa 
başlandıqdan sonra, yəni 20-ci əsrdə 
fəlsəfə dünyasını alt-üst edən görüşlərin 
sahibidir. O, fəlsəfəsini həyatın içindən 
çxaran, bir başqa deyişlə həyatını 
fəlsəfə və fəlsəfəsini də həyat halına 
gətirə bilən nadir mütəfəkkirlərdəndir. 
Nitsşe, sadəcə, düşünən deyil, yaşayaraq 
düşünən və düşünərək yaşayan bir 
filosof tipi yaratmış, düşüncə ilə həyat 
arasındakı məsafəni daraltmış, hətta 
bunların bir-birini tamamlamasına, 
toxumalarının bütünləşməsinə zəmin 
hazırlamışdır. Zamana, varlığa, yoxluğa, 
şeirə, ucalığa, ərdəmə, insana, qadına 
aid görüşlərinin təməlində yaşanmış, 
canlı bir həyat var. Mücərrəd fəlsəfənin 
can çəkişdiyi yerdə Nitsşenin qaynağını 
həyatdan və həyatın gizəmli qalmış 
yerlərindən alan coşqun fəlsəfəsi özünü 
hiss etdirir. Onun düşüncəsinə görə, 
bədənlə ruh, təbiətlə əşya, zamanla 
kosmos, beyinlə qəlb vəhdətdədir.

Bu böyük mütəfəkkirin fəlsəfəsində 
olduğu kimi, qadınlara baxışında da 
hardasa bütünüylə yaşanmışlıqlar, ikili, 
hətta çox vaxt üçlü spirallar təyinedici 
olmuşdur. Düşüncənin canlılığında 
zirvələrdə dolaşan Nitsşe ilə “qadın” 
arasında bağlılıq axtararkən mütləq bir 
uğursuzluğa rast gəlirsən.  Ömürboyu 
doğru-dürüst münasibətdə olduğu qadın 
olmamışdır. Onun nə axtardığı mövzusu 
da gözümüzdə dumanlı bir okean kimi 
canlanır.

Bu okeanda o, bəzən güclü bir 
albatros kimi uçmağa cəhd edər, bəzən 
də qanadçalma alışdırmaları edən körpə 
qağayı kimi üfqün sərhədlərini aşa 

bilməzdi. 
Gənclik və  yetkinlik dövründə uğursuz 

münasibətləri olmuşdur. Eşqdən bəhs 
etməli olsaq, onun həyatına dərindən 
təsir edən iki qadın vardır: Cosima 
Vaqner  və Lou Andreas-Salome. 
Bu iki qadının ortaq özəlliyi 19-cu 
əsrin sonlarında Avropa intellektual 
çevrələrinin parlaq qadınları arasında 
yer almalarıdır. Düşüncə tərzi ilə dərinlik 
məbudu hesab olunan filosof qadınlarla 
münasibətində də dərinlik arzulamışdır. 
Onun qadınlara baxışında  düşüncə və 
arayış dərinliyi, maraqlı olmağın yaratdığı 
gözəllik, intellektual mübahisələrin 
ürpərtisi vücud və üz gözəlliyinin önündə 
olmuşdur. Bütövlükdə olmasa da, demək 
olar ki, onun axtardığı cinsəl paylaşımdan 
daha çox intellektual paylaşımdır. 
Onun platonikliyin sərhəddini çox da 
aşmayan bir düşüncə tərzi vardır, amma 
bu, cismani təmasdan tamamilə uzaq 
olmuşdur anlamına gəlmir. 

Cosima Vaqner:  Söhbət sevgilisi

Nitsşenin ilk böyük platonik 
məhəbbəti Cosima Vaqner 1837-ci ildə 
(Nitsşedən 7 il əvvəl doğulmuşdur). O, 
klassik musiqi bəstəkarlarından Frans 
Liszt ilə soylu təbəqədən Maric de 
Flavigninin nikahsız bərabərliklərindən 
olan qızlarıdır. Cosima iyirmi yaşında 
olanda atasının tələbələrindən orkestr 
şefi Hans von Bülövlə evləndirilir. 
Cosima üçün bu evlilik əvvəldən işgəncə 
olmuşdur, atasının arzusuna boyun 
əydiyi üçün özünü qurban  hiss edirdi, 
onu bu evliliyə yönləndirən eşq yox, 
fədakarlıq idi. Bülöv onun arzuladığı kişi 
deyildir.  Bal ayını ərinin taparcasına 

Fridrix Nitsşe
Nitsşenin məhəbbətləri: Boya götürməyən kətanlar

“Qadınının yanına gedərkən 
qırmancını götürməyi unutma!” 

Nitsşe (1844-1900)



vacib mövzular

109USTAD dərgisi \ Mart 2017108 USTAD dərgisi \ Mart 2017

sevdiyi böyük bəstəkar  
Vaqnerin malikanəsində 
keçirirlər. Bu müddətdə daha 
çox musiqidən danışılır. Kişi 
mövzusunda təcrübəsiz olan 
Cosima Vaqnerin dühasına 
heyran olmaqdan qaça bilmir. 
Cosimanın həyat yoldaşı von 
Bülöv isə Vaqnerin sadiq 
müridlərindən olduğundan gözü, 
onsuz da, ustadının dühasından 
başqa bir şey görmürdü. “Musiqi 
əsiri olan Cosima Sürixdə 
olarkən Mariya Maqdalenanın 
İsaya münasibətdə etiyi 
kimi  bəstəkarın önündə yerə 
qapanaraq  gözyaşı içində 
onun əllərini, ayaqlarını 
öpdüyü zaman əri də  onu müşayiət 
edirdi”1. Bəstəkarlığı qədər eşqbazlığı 
ilə də şöhrət tapmış Vaqnerlə Cosima 
arasındakı yaxınlıq gedərək artır, bir 
müddət sonra bu, eşqə çevrilir. Bülövlə 
evliykən Vaqnerlə yaşamağa başlayan 
Cosima ondan uşaqlar dünyaya gətirir. 
Cosima Vaqnerin yalnız sevgilisi deyil, 
eyni zamanda ən böyük dəstəkləyicisi, 
intellektual mövzularda baş köməkçisi 
olmuşdur. 

Nitsşe Cosimayla 1869-cu ildə tanış 
olur. Nitsşenin Tribşendəki Vaqner 
malikanəsinə gəlməyə başladığı ilk 
günlər Cosima-Riçard cütlüyü arasındakı 
münasibətin ən isti vaxtlarıdır.  Cosima 
Vaqnerdən hamilədir. Gənc bir dosent 
olan və akademik dünyaya parlaq giriş 
edən Nitsşe universitetdəki mövqeyinin 
təhlükəyə düşməsini istəmədiyi üçün 
qarmaqarışıq münasibətlərin yaşandığı 
Vaqnerin çevrəsinə girməyə əvvələr 
çəkinsə də, onun əsərləriylə bağlı yazılar 
yazması, birlikdə zaman keçirmələri 
aralarındakı yaxınlığın artmasına zəmin 
hazırlayır. Bir yandan da bu yaxınlıq 
Nitsşenin Cosimaya heyran olmasının 
yollarına rəngli daşlar döşəməkdədir. 
1870-ci ildə Cosima ilə Vaqnerin 

1      Məhəbbət və cütlüklər: Fridrix Nitsşe – Cosima 
Vaqner, Joaehim Köhler, İletişim Yay., İstanbul 2000, 
s.40

evlənmələri akademik mövqeyinin 
zədələnməsindən qorxduğu üçün 
Tribşene gəlib getməkdən çəkinən 
Nitsşeni rahatladır və onlarla daha tez-
tez görüşməyə başlayır. Fəqət bir müddət 
sonra bu subay adamın ziyarətindəki 
davamlılıq dedi-qoduya yol verməsin 
deyə Nitsşenin evlənməsi tələb ediləcək, 
hətta bu işdə Cosima öncülük etmək 
istəyəcəkdir! Gənc filosof üçün bu çox 
acınacaqlı haldır! Çünki Nitsşe Cosimayla 
olan yaxınlıq qırıntılarından xəyalında 
elə böyük və görkəmli saray qurmuş 
və bu saraya elə həbs olunmuşdur ki, 
gerçəklərin fərqinə heç cür vara bilmir. 
Onun üçün  Vaqner malikanəsi Cosima 
ilə eşqlərini yaşadıqları bir saraydır!

Cosimanın bütün dünyasını isə 
Vaqnerin varlığı bürümüşdür. O, ərindən 
qaçaraq qollarına atıldığı musiqi dahisinə 
yaxşı həyat yoldaşı olduğu qədər, həm 
də cəsur bir qadındır. Onun qorxmazlığı, 
intellektual mövzulardakı çevikliyi, 
Vaqneri qoruması Nitsşeyə də təsir edər. 
Onun da belə bir sahibəyə, qoruyucu 
mələyə ehtiyacı vardır. Bununla belə 
Nitsşe  uşaqlıqdan bəri qurtula bilmədiyi 
çəkingən xasiyyətinə  görə sərhəd 
saxlamağa məcbur olar. Nə qədər 
istəsə də sərhəddi aşa bilməz, xəyalında 
yaratdığı dünyanın gerçək olduğunu 
düşünməsi onu yetərincə xoşbəxt 
etməkdədir.   Nitsşe Vaqnerə heyrandır 
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və onun yaxınlığında olmağı böyük 
nemət hesab edir. Buna baxmayaraq 
gələcəyin böyük professoru olması 
Vaqnerdə ona qarşı maraq oyandırsa da, 
onunla sərhəddi gözləməkdədir. Cosima 
Vaqnerin sağ əli olaraq onun Nitsşeylə 
yaxınlaşmasına da kömək edər. Vaqner 
intellektual ortamlarda dəstəkçilərinin 
olmasınıı istədiyindən Nitsşeylə 
yaxınlıq etməyi onsuz da düşünürdü. 
Bu baxımdan çevrəsindəki heyranları 
arasına Nitsşenin də girməsini arzular 
və bunu gerçəkləşdirməyi  Cosimaya 
tapşırar. Cosima görəvini layiqincə 
yerinə yetirə bilmək üçün filosofa yaxın 
davranır, niyyəti ərinə yararlı olacaq 
dostluq qurmaq və beləliklə ona xidmət 
etməkdir. Nitsşe zamanla Vaqnerin 
ən böyük heyranları və dəstəkçiləri 
arasına qatılır. Cosima da Nitşseylə 
olan dostluğunun Vaqnerə yararlı ola 
biləcəyini düşünür. Bayrutda kültür və 
sənət evi qurmaq planını dəstəkləyən 
professor, bu proyektə umulan marağın 
göstərilməsinin qarantiyasıdır. Buna görə 
də Cosima von Bülöv utancaq adama 
yaxınlıq göstərmək vəzifəsini üzərinə 
götürür. Bu vəziyyət Nitsşenin xoşuna 
gəlir və qadına qarşı marağı oyanır. Fəqət 
Cosima onu sadəcə istifadə edirdi2.

Cosima Vaqner üçün yararlı ola 
biləcək bütün işlərdə fəaldır və Nitsşe ilə 
olan münasibətinin təməlində də bu var. 
O, ərinin qoruyucu mələyi olaraq daim 
onun yararına olacaq işlər, münasibətlər 
axtarışındadır. Həyat təcrübəsinin 
əksikliyi səbəbiylə Nitsşe bu yaxınlığın əsl 
səbəbini anlaya bilmir.  Nitsşenin 25 yaşı 
olmasına baxmayaraq, o,  qadın ruhunu 
və bədənini tanımırdı və ilk dəfə idi ki, 
yad bir qadınla uzunmüddətli yaxınlıq 
qurmuşdur.

  Cosima özünün Vaqner kultunun 
müqqədəs bir əmanəti olduğunu bilirdi 
və bundan məmnun idi. Ona ancaq 
seçilmişlər yaxınlaşa bilərdi3. Bununla 

2     “Nitsşenin qadınları”, Mario Leis, Çev.: Pınar 
Ceyhan, Gendaş Yay., İstanbul 2005. S. 39-40
3     “Məhəbbət və cütlüklər”: Fridrix Nitşe-Cosima 
Vaqner, Joachim Köhler, İletişim Yay., İstanbul 2000, 

belə, təqdim etdiyimiz səbəblərə görə 
Nitsşeyə yaxın davranırdı. Bu yaxınlığa 
Nitsşe də ceşidli hədiyyələrlə qarşılıq 
vermək istəyirdi. Məsələn, “Homer 
yarışları” əsərini Cosimaya ithaf edir. 
Cosima bundan çox məmnun olur, 
intellektual biri tərəfindən bəyənilmək 
onu qürurlandırır. 

Cosima Tribşendəki malikanədə 
zamanının böyük bölümünü Nitsşe ilə 
keçirirdi. Birlikdə  çox vaxt fəlsəfədən, 
musiqidən, əski yunan klassiklərindən, 
almanlıqdan, gələcəklə bağlı böyüklü-
kiçikli proyektlərdən bəhs edər,  qarşılıqlı 
piano çalardılar. Nitsşe həvəskar 
bəstəkar kimi Cosimanın xoşlanacağını 
düşündüyü musiqi parçalarını onuna 
paylaşırdı. Hər halda, sevdiyi qadın 
bəstəkar arvadı idi və musiqi ilə iç-içə 
bir həyatı vardı. Bu mədəni yaxınlıq heç 
vaxt başqa bir simaya bürünə bilməzdi. 
Nitsşe Cosima üçün, sadəcə, akademik 
mühitlərdə onlara faydası dəyəcək, 
onları dəstəkləyəcək gənc və parlaq bir 
namizəd idi. Amma Nitsşe daxilində 
özünü başqa cür inandırmışdır. O özünü 
Cosimanın sahibi olaraq görürdü. “Onu 
Cosimanın əsiri edən Parisvari cazibəsi 
idi, yoxsa xəfif pəltək danışığı, ya boğuq, 
fransız ləhcəli səsimi? Ya da  zehin və 
ağıl yönündən ondan üstün olduğunu 
unutduran mövzudan mövzuya keçmə 
istedadımı?

On il öncə Bülövün bir dostu 
Ferdinand von Vassale Cosimanın 
danışıq tərzi haqqında bunları demişdi: 
“Liseyli bir fransız qızı qədər biliyə 
malik olmasına baxmayaraq  mənə ağıl 
öyrətməsi  ürəyimi üzmüşdü”. Nitsşe 
isə bundan heç cür doymurdu4. O, qısa 
müddətli ayrılıqlar zamanı ondan ötrü 
çox darıxar, məktublar yazır, bir an 
əvvəl malikanəyə dönmənin, Cosima ilə 
musiqinin və intellektual mübahisələrin 
ruhuna dalmanın yollarını axtarardı. 
Maraqlısı budur ki, Vaqnerə olan 
heyranlığı da yüksək səviyyədə idi. Nitsşe 
“Musiqinin ruhundan Tragediyanın 

s.17
4     A.G.Y.s.
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doğuşu”nu yazır və Vaqneri göylərə 
qaldırırdı. Sanki Cosima ilə birlikdə 
Vaqnerə də aşiq idi, sevdiyi qadınla 
birlikdə onun ərini də akademik mühiti 
rahatsız etməsi bahasına ululaşdırır:  
“Nitsşe sənət filosofu Vaqneri 
“Filologiyanın müqəddəs”i elan etmişdi. 
Onun gözündə Vaqner antik dövrün 
gerçək peyğəmbəri idi, universitet 
professorları isə akademik fabrik 
işçilərindən başqa bir şey deyildilər”5.

Vaqner ailəsi ilə üç il 
davam edən dostluq 
münasibəti müxtəlif 
anlaşmazlıqlar, 
mübahisələr 
səbəbi ilə 
pozulur, hətta 
bir-birilərinə 
düşmən 
olacaq 
vəziyyətə 
gəlirlər. Bu 
mübahisələr, 
əslində, 
Nitsşenin 
böyük 
bəstəkarın 
“baş 
təbliğatçı”sı 
vəzifəsinə laqeyd 
yanaşmasından, 
bir müddət sonra 
isə onu ağır bir dillə 
tənqid etməsindən 
qaynaqlanmaqda idi. 
Anlaşmazlıqlarda 
Nitsşenin 
bacısı 

5     A.G.Y. s.

Elizabetin də rolu şühə doğurmur. 
Çünki Elizabet qardaşının yanında olan 
bütün qadınlara hələ əvvəlcədən başdan 
düşmən idi, onları çirkin hesab edirdi, 
Cosima da bundan nəsibini alacaq 
və “ağzı ilə burnu gərəyindən çox 
böyükdür” deyə xarakterizə ediləcəkdi. 
Amma Nitsşe, onsuz da, qadının ağzına 
və burnuna deyil, ruhuna baxmaqda idi. 
Nəticədə Nitsşe  Cosimanın ruhunun da 

gözəl olmadığını anlayacaqdır. 
Kənardan baxanda onlar 

qəribə üçlük təəssüratı 
yaradırlar:  Bülövlə 

evliykən  Vaqnerdən 
uşaqlar doğan 

Cosima, Minna 
Planer ilə 
evliykən 
Cosima üçün 
onu tərk 

edən Vaqner 
və Cosimayı 
Vaqnerin əlindən 
almaq xəyalları 
quran Nitsşe! Bu 
qəribə üçlüyün 
bərabərliyinin 
uzun olmayacağı 
aydındır. Nitsşe 

Cosimayla 
axtardığı 
yaxınlığı 
tapmır, 
aralarındakı 

gərginlik 
yüksək səviyyəyə 

çatır, üstəlik 
Vaqnerin haqsız 

istehzalarına 
hədəf 



vacib mövzular

113USTAD dərgisi \ Mart 2017112 USTAD dərgisi \ Mart 2017

olur. Bundan sonra Nitsşe  bəstəkarı 
yerin dibinə batıran bir məqalə yazır. 
İçində: “Artıq yaşlanmış və içi tükənmiş 
olan  Vaqner” kimi aşağılayıcı ifadələr 
olan “Riçard Vaqner Beyrutda”  başlıqlı 
mətnin yayımlanıb yayılmasından sonra 
onun Vaqner ailəsi ilə arası tamam 
pozulur və Cosimadan uzaqlaşmalı olur. 
Cosima hər zaman rol oynadığı üçün bu 
vəziyyəti ayrılıq kimi görən və dərindən 
sarsılan yalnızca Nitsşedir. O, ayrılığı 
normal qarşılamaq əvəzinə, Cosimanı 
incidəcək məktublar yazmaqdan əl çəkə 
bilmir. Artıq eşq nifrətə çevrilmişdir. 
Bir tərəfdən onu “ən səviyyəli qadın” 
olaraq görərkən, digər tərəfdən “Vaqner 
bütpərəsti olmaqda, qutsal əmanət 
qoryucusu rolu oynamaqda, Vaqneri 
də yoldan çıxarmaqda” günahlandırır. 
Cosimanın Nitsşeyə nifrəti daha 
böyükdür, çünki “istedadsız filosof qalığı” 
olan o adam ərini lağ obyekti etmişdir. 
Nitsşe artıq onlar üçün “iyrənc bir varlıq” 
idi. Çünki onun yazdığı aşağılayıcı yazılar 
Vaqner ailəsinin əsəbini çox sarsıtmışdır. 
Təəccüblüdür ki, arada başqa macəralar 
yaşamasına baxmayaraq, şüurunu itirmiş 
halda ölümə yaxınlaşdığı günlərdə 
Nitsşe “Dionis” imzası ilə belə bir 
məktub yazmışdır: “Sevgilim şahzadə 
Ariadneyə!” Bu ifadə göstərir ki, 
Nitsşe ömürboyu antik çağlardan gələn 
eşqi Cosimanı unutmamışdır. Özünü 
mifologiyanın ən yaradıcı insanlarından 
Dionisə, Cosimanı  isə onun qadını 
olmaq məcburiyyətində qalan 
Ariadneyə bənzətmişdir! Evliliklərinin 
son dönəmlərində Vaqnerin Cosimanı 
aldatdığını öyrənən Nitsşe Vaqnerin 
ölümündən sonra belə deyəcəkdir: “Sən 
Ariadnesən və qəhrəmanı tərəfindən 
tərk edilən  biri olaraq  daha üstün 
qəhrəmana ehtiyac duyursan”6. 

Nitsşe 1882-ci ildə Salome ilə tanış 
olur, ona qarşı ümidsiz platonik eşq 
duyarkən, digər yandan da 1883-cü 
ildə Vaqnerin ölümündən sonra baş 
verən bütün xoşagəlməz hadisələrə 
baxmayaraq Cosima ilə yenidən 

6     A.G.E.s.

yaxınlaşa bilməyin yollarını axtarmış, 
Vaqnerin aradan çəkilmiş olduğunu 
düşündüyündən şansını bir daha 
yoxlamaq istəmişdir. Salomeyə duyduğu 
ümidsiz eşqlə sarsılan filosofda bu dəfə 
Cosimanın – Vaqnerin dul arvadının əsas 
sahibinin özü olduğu düşüncəsi oyanır. 
Onun vaxtilə Vaqnerlə ailə qurmasının 
ona qarşı edilmiş bir həqarət olduğunu 
söyləməsi, göndərdiyi mesajlarda 
“Cosimanın, əslində, çox hörmətəlayiq  
bir qadın olduğunu” bildirməsi Nitsşenin 
yenidən başa dönmə mövzusunda istəkli 
olduğunu göstərir. Bir yandan Nitsşe, 
bir yandan da Vaqner olaraq onun 
sahibi olduğuna inanır. Hətta ağlını itirib 
xəstəxanaya yatırıldığı zaman belə deyir: 
“Məni buraya arvadım Cosima Vaqner 
gətirmişdir”. 

Yazdığı aşağılayıcı məqalələrdən 
sonra özünü Vaqnerə fəda etmiş 
Cosima Nitsşeni bağışlaya bilmir. O, 
“Zərdüşt belə demişdir” əsərinin  ilk 
bölümü yayımlananda bunları deyir: 
“Zərdüşt belə demişdir” yazarının ruh 
xəstəsi olduğunu öncədən bildiyim üçün 
özümü məntiqsiz dəli boşboğazlığına 
hazırlamışdım. Amma kitabı axmaqlıq 
dərəcəsində gülməli hesab edəcəyimi də, 
doğrusu, gözləmirdim. Məncə, bu əsərin 
adı “İqtidarsızlıq spazmaları” olmalı idi7. 

Təbii ki, Cosima bunları deyərkən 
Nitsşenin Salome ilə yaşadığı ümidsiz eşq 
macərasının onda  açdığı dərin yaraların, 
sarsıntıların fərqində deyildi! 

Yanlış anlaşılmalarla, acısı və şirini 
ilə, sevgi və yaxınlıq qədər nifrət və 
uzaqlıqla da hörülmüş bu münasibət 
Nitsşenin ruhunda unudulmaz izlər 
buraxmışdır.  Amma buna baxmayaraq 
o, Cosimadan sonra başqa qadınlara da 
maraq duymuşdur. Maraqlısı budur ki, 
o, sonrakı axtarışlarında, tanışlıqlarında 
da uğursuz olmuşdur. Buna cəsarəti 
yox idi və həyatının sonuna qədər də 
olmadı! O həddindən artıq utancaq, 
yeri gəldiyində isə çox cəsur idi. Bir 
tərəfdən sərbəst şəkildə hər hansı bir 

7      Nitsşenin qadınları, Mario Leis, Çev.: Pınar 
Ceylan, Gendaş Yay., İstanbul 2005, s.49
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qadınla tanış ola bilmədiyi halda, digər 
tərəfdən tanış olduğu qadına səhərisi 
gün evlənmə təklif edə bilərdi.  Cosima 
ilə tanış olub yaxınlaşmasında Vaqnerin 
rolu olduğu kimi, “Belə bir varlıq üçün 
heç nəyi əsirgəmərəm!” dediyi Salome 
ile tanışlığında da başqa bir kişi vasitəçi 
olmuşdur.  

 

Lou Andreas Salome: 
Fəth oluna bilməyən soyuq zirvə

Adını Lou şəklində qısaltmış Louise 
Salome 1861-ci ildə St.Peterburqda 
general ailəsində doğulmuşdur. 
Uşaqlıqdan etibarən intensiv şəkildə 
kilsə təhsili alan Salome sonrakı illərdə 
bir yandan Tanrıya qatı bir inancla bağlı 
olan, digər yandan da heç bir dini qayda-
qanunu tanımayan özgür bir qadın kimi 
yadda qalacaqdır. Salomenin gəncliyi 
problemli olmuşdur; iki din xadimindən 
həddindən artıq yaxınıq görməsinə 
baxmayaraq, onların heç birini qəbul 
etməmişdir.  Salome uzun illər – otuz beş 
yaşına qədər heç bir kişiyə müsbət cavab 
verməmişdir. O, müqəddəs bakirə  ruhu 
və bədəni ilə müxtəlif mühitlərə girib-
çıxar, amma “ləkələnməsinə” əsla izin 
verməzdi. Salome uzun illər ailəli olduğu 
Andreasın belə özünə toxunmasına icazə 
verməmişdir.

Salome gənclikdə də,  daha sonrakı 
illərdə də gözəl idi. “O, uzun ayaqlı, 
iri aydın gözlü, kiçik, düzgün burunlu, 
şəhvətli dodaqları, uzun sarı saçları olan, 
geniş alınlı gözəl bir qız idi. Vücud dili, 
həyəcanlı xasiyyəti ilə zehnindəkilər 
arasındakı uyumsuzluq  cazibəsindən 
heç nə azaltmırdı. Əksinə, illərcə bu 
təzadılığına rəğmən arzulanan  biri oldu, 
əldə edilmədikcə daha çox arzulandı8.

Nitsşe Lou Salome ilə ortaq dostları və 
təbii ki Salomenin pərəstişkarı Paul Ree 
vasitəsi ilə 1882-ci ildə tanış olmuşdur. 
Bu il Nitsşe-Salome yaxınlaşması 
baxımından çox  əlverişli olmuşdur. 

8      Lou: Azad bir qadının öyküsü, Françis Giroud, 
Çev.: Saime Bircan, İmge Yay., İstanbul 2007, s.13

“Nəzəriyyədə qadınlara qarşı məsafəli 
olan mütəfəkkir 1882-ci ildə iyirmi bir 
yaşlı rus qızı Lou Andreas-Salomeyi 
başdan çıxarmaq, həm də tamamən 
başdan çıxarmaq üçün cəhd edir”9.

Ree və Salome Romada intellektual 
çevrələrdəki fəlsəfə mübahisələri zamanı 
tanış olurlar. Ree ilk gündən Salomeyə 
vurulur, amma bu qadın, sanki bir buz 
kütləsidir. O, intellektual  mübahisələrdən 
kənar münasibətləri qətiyyətlə rədd edir. 
Reenin heyranlığı o qədər qabarıqdır ki, 
bu tanışlığı dərhal dostu Nitsşeyə xəbər 
verir və onu da yanlarına dəvət edir. 
Nitsşe isə həyatının ən  çətin dövrünü 
yaşamağa başlamışdır. Bir yandan çalışır, 
yazır, digər yandan da afyon10 içməkdə, 
yuxu dərmanları ilə yatmağa çalışmaqda 
və iztirablı həyatını intiharla bitirməyi 
düşünməkdə idi.  Hər gün  yalnızlığa 
daha çox gömülən filosof belə bir insanla 
tanış olmağa  ehtiyac duyurdu, o  özünə 
fəlsəfi düşüncələrini paylaşa biləcəyi 
həmsöhbətlər axtarırdı” 11.

Nitsşe Romaya, sonra isə Ree və 
Salomenin olduğu Petersdoma gələr-
gəlməz Salomeni tapır. İlk cümləsi 
budur: “Bizi hansı ruzigar burda bir 
araya gətirdi?” İlk görüşdən o Salome ilə 
evlənmək planları qurmağa başlayır. 

Nitsşe Reedən xahiş edir ki, evlənmə 
təklifini Salomeyə çatdırsın. Halbuki 
Ree də onunla ailə qurmağın yolunu 
axtarmaqda idi, ancaq  Salome onun 
qarşısına aşılmaz divarlar hörmüşdür.  Bu 
divarlar yalnız Reenin deyil, hər kişinin 
önünə hörülmüşdür və Nitsşe də bu 
divarı aşa bilməyəcəkdi.

Nitsşeni rədd edən Lou Andreas 
Solome Ree ilə Romada etdiyi romantik 
gecə gəzintilərinə baxmayaraq, cinsi və 
mənəvi bağlılığa heç maraq duymurdu. 
Lou “Xatirələr” kitabında evlilik təklifini 
rədd etdikdən sonra Paul Reeyə 
söylədiklərini belə yazmışdır:  “Əvvəl 
ona ömürlük kilidlənmiş sevgi hayatım 

9      Nitsşenin qadınları, Mario Leis, Çev.: Pınar 
Ceylan, Gendaş Yay., İstanbul 2005, s.72
10     Xaş-xaş bitkisindən əldə olunan narkotik maddə 
– tiryək.
11      A.G.Y.s.
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və zəncirlərdən tamamilə qurtulmuş 
azadlığıma olan hədsiz sevgimin 
səbəblərini münasib bir dillə başa salmalı 
idim”12.

Sevincli başlayan, fəqət faciəvi rədd 
edilməklə davam edən bu macərada 
Nitsşe inadçı idi, asan təslim olmur və 
yaxın gələcəkdə Salomeni aldadacağı 
xəyalı ilə yaşayırdı. Nitsşe onun 
məşğuliyyətlərinin təbiətini anlayan və 
onunla ağıllı mübahisə edə bilən bu xəyali 
varlığın əsiri idi. Ree, Salome və Nitsşe 
üçlük əmələ gətirmişdilər, birlikdə kiçik 
səyahətlər edir, müzakirə yığıncaqlarında 
görüşürdülər; amma Salome  bu qrupun 
üçlük kimi qalmasına izn vermir, həm 
ətrafındakı iki kişiyə, həm də başqalarına 
qarşı qoruyucu mələyi olaraq anası onu 
müşayiət edər.  

Dördlük bir dəfə Monte-Sacre 
təpəsinə gəzməyə gedirlər. Bu gəzintinin 
ən maraqlı yanı odur ki, burada  Nitsşe 
ilə Salome arasında elə bir yaxınlaşma 
olmuşdur ki, onun sərhədinin harda 
bitdiyi hələ də bilinmir. Nitsşe və Salome 
hər  kəsi geridə qoyaraq çətin çıxılan 
təpəyə birlikdə çıxır və orada hamını 
narahat edəcək və əsəbiləşdirəcək qədər 
çox qalarlar. O hadisədən sonra Nitsşe 
Salomeyə daha çox yaxınlıq duymağa 
başlayır, amma təpədə aralarında nə 
olduğu, nə danışdıqları, nə etdikləri əsla 
tam olaraq aydınlanmamışdır. Ancaq 
Salome qocalanda bir dostuna: “Orada 
Nitsşeni öpdüyümü xatırlamıram”, 
– demişdir. Şübhəsiz ki, bu özünə 
vurğunluğun, təkəbbürün göstəricisidir. 
Hər nə qədər Salome inkar etsə də, 
Monte-Sakro təpəsində aralarında 
yaxınlaşma olduğu bir həqiqətdir. Bu 
gəzintidən sonra Nitsşedəki dəyişikliklər 
bunun sübutu idi. 

Bu hadisədən sonra Nitsşe birgə 
ola biləcəkləri fikrinə qapılmışdır. Bir 
yandan yaşama sevincini yenidən 
qazanmış, coşqun bir çalışma arzusuna 
qovuşmuş, bir yandan da Salome ilə 
bağlı xəyallarını konkretləşdirməyin 
yollarını axtarmaqda idi. Salome 

12   A.G.Y.s

sayəsində qadınlara qarşı yumşalmış, 
özünü bir qadının aurasına buraxmağa 
razı olacaq hala gətirmişdir. Bu isə 
onun üçün böyük bir təhlükə idi, çünki 
nə qadınları, nə də Salomeni yetərincə 
tanımırdı. Aralarındakı problemli 
yaxınlıq hər zaman Nitsşenin əleyhinə 
olmuşdur. Salome isə olduğu vəziyyətdən 
son dərəcə məmnun idi. Çevrəsində 
gözqamaşdıran cazibəsinə təslim 
olan, ona səcdə edəcək qədər sevən 
intellektual və ehtiraslı iki kişi vardır 
və ikisi də onun təyin etdiyi sərhəddən 
kənara çıxmırdılar. Bəlkə, uşaqlığında və 
ya gəncliyində yaşadığı travmaya görə 
Salome kişilərdə intellektual bərabərlik 
axtarırdı. Kişilər onun üçün “kişi” olaraq 
deyil,  intellektual olaraq önəmli idilər. 
Onlar, sadəcə, fəlsəfədən danışa biləcəyi 
varlıqlardır. “Yaxşı, bəs bu adamların 
nəyi var? Onlar dostluğu bacarmayan 
adamlardır, bəli, yalnızca dostluq!”13 
Salome Nitsşenin təkrarlanan evlilik 
təkliflərini hər zaman yumşaq şəkildə 
geri cevirər, onu itirmək istəmədiyi üçün 
sərt davranmaz, ancaq ona təslim olmaq 
istəmədiyi üçün də hər zaman bəhanələr 
gətirər. O, vaxtilə  Reeyə də eynisini 
etmişdir. Bu qəribə üçlüyü anladan çox 
gözəl bir fotoqraf var. 1882-ci ildə tanış 
olduqdan sonra ortaq dostları Jules 
Bonnetnin fotostudiyasında çəkilən bu 
şəkildə Salome bir arabaya minmişdir 
və arabaya at yerinə Ree ile Nitsşe 
qosulmuşdur. Üstəlik Salomenin əlində 
bir də qırmanc var! Əcəba Nitsşe məşhur 
“qadınının yanına gedərkən qırmancını 
unutma” aforizmini söyləyərkən bizim 
anladığımız anlamla bərabər, həm də “o 
qırmancı qadının əlinə verməyə razı ol” 
demək istəmiş ola bilərmi?!

İlk görüşdən sonra Nitsşe qısa 
müddətliyinə evə dönər, amma Salome 
haqqında nə anasına, nə də bacısına 
danışmaz. Çünki bacısı Elizabet 
filosofun qadınlarla münasibətinə qarşı 
qısqancdır. Cosimayla olduğu kimi 
Salomeylə də münasibətinin Elizabetə 
görə pozulmasından qorxduğu üçün 

13    A.G.Y.s
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bu haqda ona heç nə deməz. Orda 
olarkən Salomeyə yazdığı məktub ona 
necə bağlandığının sübutudur: “Hər 
an qulluğunuzda olmağa hazıram. 
Gecələr boyu pəncərəmdən bülbül səsini 
dinləyirəm. Tək qaldığım zamanlar 
adınızı tez-tez təkrarlayıram, bu mənə 
böyük zövq verir”.

Nitsşe bir yandan Salomeyə sevgi 
məktubları yazır və onun olduğu 
yerlərə getməyi istərkən, bir yandan 
da dostlarından onu əldə edə bilmək 
üçün kömək və məsləhət istəməkdədir. 
O, Salomedən xəbərsiz onun yanına 
vasitəçilər göndərməyə başlayır. Onlar 
Nitsşeni tərifləməli və ona qarşı sevgi 
oyatmağa çalışmalıdırlar. Halbuki Salome 
o qədər qatıdır ki, vasitəçilərin sözünü 
eşitməmiş kimi davranar.

1882-ci ilin iyununda bitirdiyi “Şən 
elm”adlı işi haqqında danışmaq bəhanəsi 
ilə Berlində olan Salomeyə görüşmək 
təklif edər. Amma Salome görüşə onun 
qədər istəkli deyildir. O, bir bəhanəylə 
görüşdən qaçar. Özünü təhqir olunmuş 
hiss edən Nitsşe qoltuğunda “Şən elm” 
üzgün, ümidsiz, sərsəri halda Berlin 
küçələrində dolaşmağa başlayar.   

Onlar iyunun sonunda Tautenburq 
kəndində meşəylə əhatələnmiş romantik 
mənzərəli evdə görüşürlər. Hər şey 
Nitsşenin qurduğu xəyallara uyğundur, 
amma çox təəssüf ki,  onun “qadınların 
ən bacarıqlısı və ağıllısı” hesab etdiyi 
Salomeylə bir araya gələcəyi bu evdə 
qısa müddətliyinə olsa da, bacısı Elizabet 
də olacaqdır.  Elizabet Lounu əvvəldən 
bəyənməmişdi, və qardaşını “qorxunc 
rus” adlandıraraq lənətlədiyi “bu çox 
sərbəst və dəlisov” qadının istilasından 
qorumaq üçün bütün qüvvəsini səfərbər 
etmişdi. Elizabet hər fürsətdə onu tənqid 
edir, əxlaqsızlıqda günahlandırır, ağır 
ittihamlarla qardaşından uzaqlaşdırmağa 
çalışırdı. Nitsşe isə Salomeylə əbədi 
yaxınlaşmağın yollarını axtarır, onu 
gələcək sevgilisi və fəlsəfənin daşıyıcısı 
olaraq arzulamaqdadır.

Taumqarten dəvətini qəbul etdiyi 
üçün Nitsşe Salomeni özünə tamamilə 

bağladığını düşünər: “Bu qız artıq mənə 
çox bağlandı, həm də bağlana biləcəyi ən 
möhkəm bağla. Uzun zamandır bundan 
daha yaxşı bir qazancım olmamışdı. 
Onun tələbəm və ömrüm az olarsa 
düşüncə varisim olmasını istəyirəm”.14 
Təbii ki, Nitsşe özünü aldatmaqdadır. 
O, Cosimayla bağlı fikirlərində yanıldığı 
kimi, bu dəfə də yanılırdı. Nitsşe 
təsəvvüründə yaratdığı dünyanı həqiqət 
hesab edirdi. Halbuki Salomenin ona 
münasibətində kiçik bir dəyişiklik də 
olmamışdı, onun məqsədi ancaq fəlsəfi 
müzakirələr, azadlığın həzzini yaşamaq 
və xoş vaxt keçirmək idi. O, azadlığına 
və hər kəsdən qoruduğu bakir gözəlliyinə 
aşiqdir.  

Nitsşeylə Salome arasında olan 
ruh yaxınlığını da inkar etmək olmaz. 
Taumqartendə başbaşa fəlsəfə müzakirə 
edərək, aforizmlər üzərində çalışaraq, 
birlikdə kitab yazmağı xəyal edərək 
keçirdikləri zamanlarda bu ruh ortaqlığı 
özünü göstərirdi. Salome gündəliyində 
“Onunla doğrudan dostluq edə bildiyimiz 
zaman bütün xırda-mırda dedi-qoduların 
fövqündə, bir-birimizə çox bənzəyən 
tərəflərimizi qısa zamanda kəşf 
edəcəyimizi bilirdim”15  deyə yazacaqdır. 
Əlbəttə, bu yaxınlığa cinsəl münasibət 
olmayacağı şərtilə icazə verəcəkdir!

Taumqarten günləri Nitsşe üçün 
yuxu kimidir. Çox sevdiyi və qısa 
müddətliyinə olsa belə görmək istədiyi 
o gözəl məxluq yanındadır. Xəstələndiyi 
zaman qayğısına qala bilmək, birlikdə 
meşə gəzintilərinə çıxmaq və ən önəmlisi 
axşam vidalaşdıqlarında onun əlini 
öpmək imtiyazına sahibdir. Yaratdığı 
yaxınlaşma fürsətlərinə baxmayaraq, 
əslində Taumqarten günləri Salomeni 
Nitsşedən daha da uzaqlaşdırmışdır. 
Çünki Salome filosofun müzakirələr 
vaxtı ifadə etdiyi düşüncələri, gətirdiyi 
arqumentləri həddindən artıq “mistik 
və şairanə” hesab edirdi. Salome 
intellektual marağına, araşdırma, 

14     “Nitsşenin qadınları”, Mario Leis, Çev.: Pınar 
Ceylan, Gendaş Yay., İstanbul 2005, s
15      A.G.E.s
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öyrənmə həvəsinə baxmayaraq şeirdən 
uzaqdır, reallıq sevgisi üstündür. 
Fəlsəfəyə marağına baxmayaraq burdakı 
müvəffəqiyyətsizliyi onu başqa sahələrə 
üz tutmağa sövq etmişdir.  Nitsşenin 
cavabları, açıqlamaları ona darıxdırıcı 
görünürdü. Bu görüşdən sonra Salome 
Nitsşeylə uzunmüddətli bərabərliklərdən 
qaçacaqdır. Ayrılarkən filosofun 
sonradan bəstələyəcəyi “Yaşam ilahisi”  
şeirini ona hədiyyə etmişdir. Bu şeiri 
Nitsşe üçün bir abidə saymaq lazımdır. 
Çünki  Salome, musiqi, həyat və sevgi bu 
şeirdə bir aradadır. Sonrakı qarşılaşmaları 
bir aydan sonra Lipziqdə olar və burda 
Nitsşe aralarındakı məsafənin aşılmaz 
olduğunu dərindən anlayar. Bu iztirabı 
yüngülləşdirmək üçün o, İtaliyaya səfər 
edər. Payızın sonlarında Nitsşe yenidən 
Salomeylə yaxınlaşmağın yollarını axtarır, 
heç olmasa ondan bir izah gözlədiyini 
söyləyir: “Lou, sevgili Lou, xahiş edirəm, 
mənə açıqlama verin! Aydınlıq, günəşli 
bir göy üzündən başqa sizdən heç nə 
istəmirəm, yoxsa acımasız şəkildə özümü 
doğrayacağam”. Doğrudan da, acısı 
çox dərindir, böyükdür. Bu acının tək 
dərmanı Salome isə onu anlamır, daş 
qəlbiylə həyatına davam edir.

Lou bir daha Nitsşeyə mənfi cavab 
verir və onun yalvararaq rica etdiyi 
“aydınlıq göy üzü”nü ondan əsirgəyir. 
O, Berlində yeni dostlarıyla birlikdə 
xoşbəxtdir. Bir müddət sonra isə Rilke 
ilə yaxınlaşacaqdır. Bənövşəyigözlü, 
romantik alman şairi Rilke Salomenin  
ruhuyla bədənini birlikdə qavraya bilən 
yeganə insandır. Nitsşenin əldə edə 
bilmədiyi soyuq gözəllik Salomedən 14 
yaş kiçik olan Rilkeyə nəsib olmuşdur.

Nitsşe isə dərin böhran keçirməkdə, 
hətta dəli olmağın astanasındadır. 
Lounun ətrafındakılardan, ailəsindən 
kömək istəsə də, istəkləri cavabsız qalar. 
Bu dəfə əsəbləri daha da pozular və 
Salomeyə həqarət etməyə başlayar: “O, 
kiçik, sısqa, pis, süni sinəli, şəhvət hissi 
olmayan, iyrənc bir meymundur!”16. O, 

16      Lou: “Özgür bir qadının öyküsü, Francis Giroud. Cev.: 
Saime Bircan, İmge Yay., İstanbul 2007, 35

1882-ci ilin payızında acılarını aşaraq 
“Zərdüşt belə buyurdu” əsərinin ilk 
bölümünü bitirib nəşr etdirir. Nitsşenin 
qəlbindəki təzə acıların diliylə Zərdüşt 
belə deyəcəkdir: “Uzun zamandır ki,  
qadın xislətində  köləlik və diktatorluq 
gizlənmişdir. Buna görə də o dostluq 
üçün yetərli deyil, o, ancaq sevgini bilir. 
Qadının sevgisində sevmədiyi hər şeyə 
qarşı haqsızlıq və korluq var. Qadının 
şüurlu sevgisində belə işıqla bərabər 
şimşək və gecə də vardır. Qadın daha 
dostluğa yetərli deyildir: qadınlar hələ ki, 
quş və pişikdirlər. Ya da olsa-olsa inək”. 
Adətən, böyük modernistlərin çoxunun 
qadına baxışında problem olmuşdur. 
Burada Nitsşenin şiddətlə Baudelaireni 
xatırlatdığı təkzibolunmazdır. Baudelair 
də qadını heyvanla eyni səviyyədə 
görürdü.

Xaotik düşüncə tərziylə filosoflar 
dünyasında xüsusi yeri olan Nitsşenin 
sevgi həyatı  uğursuz olmuşdur. Arzu 
etdiyi qadınlara qovuşa bilməmiş, 
bunun nəticəsində yaşadığı acılar onun 
təsəvvürünü qidalandırmışdır. “Zərdüşt  
belə buyurdu” əsərinin ilk bölümünü 
qısa zaman ərzində bitirə bilməsində 
Salomeyə qarşı duyduğu nakam 
məhəbbətin təsiri olmuşdur. Ruhun və 
təsəvvürünün labirintlərində gəzərkən 
şeiri, fəlsəfəni və eşqi eyni anda duyan 
Nitsşenin faciəvi həyatının xırdalıqlarını 
qavramaq üçün bu üçlüyü birlikdə analiz 
etmək lazımdır. Nəticədə o, fəlsəfəsini 
və şeirini öz həyatından süzmüş nadir 
mütəfəkkirlərdəndir.

Qaynaqlar
“Zərdüşt belə buyurdu”, Fridrix 

Nitsşe, Cev.: Turan Lazoğlu, Cem 
Yay., İstanbul 2000

Nitsşe, Lou Salome, Cev.: Nil 
Erdoğan, Versus Yay., İstanbul 2007   
 
Türkcədən uyğunlaşdıran:  
                                  Asifə Əfəndi
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İnsan geri çevrilib də gördüyü işlərə, 
yazdıqlarına, yaratdıqlarına nəzər salaraq 
dəyər vermək, ölçüb-biçmək istəyəndə 
dərk etdiyi əsas cəhət nə edirsə-etsin, 
hər zaman böyük enerji sərf etdiyi ən 
əsaslı iş Zamana qarşı döyüşməkdir, 
zamanla mübarizə aparmaqdır, az 
vaxtda daha çox iş görə bilmək, az 
müddətdə xəyalında, ürəyində tutduğu 
işlərdən daha çoxunu reallaşdırmağa nail 
olmaqdır.  Düzdür, bu heç vaxt tam bir 
qələbə olmur, çünki hər an reallaşmamış 
hansısa arzular, hansısa məqsədlər 
qalır ki, təəssüflənə-təəssüflənə sonrakı 
müddətə adlatmalı, bəzən isə hətta 
birdəfəlik təxirə salmalı olursan. Amma 
yenə də gördüklərini xüsusilə zamanla 
müqayisəyə başladığın an onlar sənin 
üçün daha dəyərli, daha çox və daha 
əhəmiyyətli olur.

Bir ili arxada qoyduq “Ustad” olaraq. 
İlk nömrəmiz hazırlananda, ilk sayımız 
üçün material toplamağa başlayanda 
əvvəlcə sosial şəbəkələrdə belə adımızın 
müzakirəsi düşmüşdü. “Ustad”da olan 
klassik yanaşma və iddia bir çoxlarının 
qıcığına səbəb olmuşdu. Amma “Ustad” 
bu qıcıqlardan və müzakirələrdən kənar, 
nə olursa-olsun, öz yolunu cızmağa 
başladı. Öz yolunu müəyyən etmək istədi 

və qismən etdi də. Çox az kollektivlə, çox 
az maliyyə ilə, çox az imkanlarla, amma 
eyni zamanda da böyük istəklə, böyük 
idealla, böyük məqsədlərlə... Və burada 
təəccüblü heç nə yoxdur da. Bütün yola 
çıxmağa hazırlaşan dərgilərin, qəzetlərin 
hər zaman böyük məqsədləri, böyük 
amalları olur. Və bu daha çox ideoloji 
yük daşıyır. Çünki bizim cəmiyyətdə, 
bizim zamanda jurnal dərc edərək 
maddi anlamda nəyəsə nail olmanın 
mümkünsüzlüyü göz önündə...

Məqsədlərimizə çatdıqmı? Tam 
deməzdim, çünki bir il ərzində çıxan 
nömrələrimizə nəzər salanda “bunu 
daha yaxşı yazmaq olardı”, bu mövzunu 
daha yaxşı işıqlandırmaq mümkün idi, 
imkanımız olsaydı, filan mövzuları da 
müzakirəyə qoya bilərdik, zaman aman 
versəydi bunu da, onu da edərdik... və 
s.və i. 

Amma bir saydan digərinə, ondan da 

Bir il də belə getdi... 
“Fəhləlikdən” yaşanan qürurla... və ya yubiley sayına son söz əvəzi...

Nərgiz CABBARLI
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başqa birinə 
adlaya-
adlaya 
nələrisə 
bacarmadıq, 
nələrəsə 
gecikdik, 
nələrəsə 
gücümüz 
yetmədi...

Bununla 
belə... 
Gücümüz 
yetənlər 
də oldu... 
Məsələn, 
ötən ilə 

nəzər salıb (bir az da tənqidçi baxışı ilə) 
deyə bilərəm ki, çox fərqli zövqlərə, 
çox fərqli “ədəbi cəbhələrə”, çox fərqli 
dünyagörüşlərinə malik sənət və söz 

adamlarını 
müəllif olaraq 
jurnalımızın 
ətrafına toplaya 
bildik. Yəni ortaq 
mövqe tutaraq 
məqsədimizin 
ancaq sənət və 
ancaq ədəbiyyat 
olduğunu 
göstərmək 
(ən azından) 
istəyimiz baş 
tutdu. Biz cəbhə 

tutmadıq, biz ümumi iş naminə 
ortaq cəbhə yaratdıq. O cəbhədə isə 
millətçilik, türkçülük, dövlətçilik xəttindən 

uzaqlaşmayan, 
yalnız istedadı 
bayraq tutan 
bir ədəbiyyatın, 
sənətin boy 
verməsini, özünü 
göstərməsini 
arzuladıq.

Elə ilk 
sayındanca ədəbi 
cameədə, xüsusilə 
AMEA Ədəbiyyat 
İnstitutunun 
alimləri və 

ədəbiyyatşünasları, Yazıçılar Birliyinin 
ətrafında olanlar arasında özümüzə görə 
bir nüfuz qazana bildik. Ciddi qəbul 
olunduq. Bu isə mətbuatın bu qədər 
qeyri-ciddi qəbul edildiyi bir zamanda və 
mühitdə ən çətini idi.

Biz çox tez bir zamanda ədəbiyyatın 
və ədəbi mətbuatın əli qabarlı olmasa 
da, zəhməti bol, qazancı az “fəhlələri” 
cərgəsinə qoşulduq. Və bundan 
ancaq qürur duyduq, çünki etdiyimiz 
iş ədəbiyyatımız, sözümüz, sənətimiz 
naminə idi. Fəhləliyimizdən utanmadıq, 
əziyyətimizə görə şikayətlənmədik, “bizi 
görün!” deyə bağırmadıq, “axır əvvəl 
görülən işi görəcəklər” deyib başımızı 
aşağı salaraq öz işimizlə məşğul olduq. 
Həm də bu qədər işin arasında...

Bu bir minnət deyil, seçdiyimiz yolun, 
getdiyimiz yolun qürurla təqdimatıdır. 

Bu gün geri boylananda bizim 
“Ustad”ın səhifələrində dərc olunan 
hansı müəlliflərimiz olmadı ki? Jurnala 
xeyir-dua verən İsa Həbibbəyli, Nizami 
Cəfərov, Niyazi Mehdi, Məti Osmanoğlu, 
Asif Rüstəmli,  Alxan Bayramoğlu, 
Almaz Ülvi, Esmira Fuad, Elçin Əlibəyli, 
Varis, Pərvanə Məmmədli, Gülcahan 
Mirməmməd, Dilqəm Əhməd, Əyyub 
Qiyas, İlham Abbasov, Aygün Bağırlı, 
Soltan Soltanlı, Rövşən Danyeri, Cəlil 
Cavanşir və s. Hər birinin müəllifliyi, 
hər birinin dərgimizdə dərc olunan 
məqalələri aktual, aktual olduğu qədər 
maraqlı və bədii-elmi keyfiyyətləri ilə 
bərabər təmənnasızlığı ilə bizim üçün çox 
dəyərli idi... Xüsusilə Nizami Cəfərov, 
Məti Osmanoğlu, Dilqəm Əhməd, Cəlil 
Cavanşir kimi 
müəllifləri 
qazandığımız 
və jurnalımıza 
qazandırdığımız 
üçün 
qürurlanmağa 
dəyər, bizcə...  

Bizdə hansı 
yazıçı və 
şairlərin yeni, 
heç yerdə dərc 
olunmamış 
əsərləri işıq 
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üzü görmədi 
ki? Sabir 
Sarvan, Orxan 
Fikrətoğlu, 
Əlabbas, 
Aslan Quliyev, 
İbrahim İlyaslı, 
Əyyub Qiyas, 
Sabir Yusifoğlu, 
Məqsəd 
Nur, Azad 
Qaradərəli, 
Vüsal Nuru, 
Qan Turalı, 
Təranə Vahid, 

Emin Piri, İlham Qəhrəman, Mübariz 
Örən, Müşfiq Xan, Mirmehdi Ağaoğlu,  
Fərid Hüseyn, Narıngül, Ruzbeh 
Məmməd, Vəfa Mürsəlqızı, Azər Qismət, 
Faiq Balabəyli və daha kimlər... Hər biri 
ədəbi mühitimizin dəyərli simaları, hər 
biri maraqlı ədəbi nümunələrlə qonağımız 
olan söz adamları...  

Biz, az qala, bir tərcümə jurnalının 
təqdim edə biləcəyi qədər yeni tərcümə 
nümunələri təqdim etdik oxucularımıza. 
Onların arasında Rünoske Akutaqava, 
O.Henri, Ernest Hemenquey, Marsel 
Prust, Andre Morua, Haruki Murakami, 
Viktorin Ori, Qriqori Kosikov, Selincer, 
Dino Buzatti, Stiven Edvin Kinq, 
Aleksey Tatarinov, Günter Qrass, Yukio 
Misima... Və bu müəlliflərin əsərlərinin 
böyük əksəriyyətinin tərcüməçisi olan 
iki tərcüməçinin adını xüsusi olaraq 
vurğulamaq istəyirəm. İlk növbədə 
ona görə ki, onların tərcüməçi kimi 
öz yollarını tutmasında “Ustad”ın 
əhəmiyyətli rolu olub: Rövşən Danyeri və 
Səbuhi Şahmursoy.

Bizdə dünya rəssamlığından çox 
maraqlı məqalələr dərc edildi (Aytəkin 
Mirişovanın təqdimatında): Tamara 
de Lempiçka, Abidin Dino, Georgia 
Okeeffe və s. haqqında.

“Ustad” Məmməd Arif, Şahmar 
Əkbərzadənin Səməd Vurğun haqqında 
dərc olunmamış xatirələrini, Səbahəddin 
Əli haqqında Niyazi Bərkəsin xatirələrini, 
Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrini və s. İlk 
dəfə olaraq oxuculara təqdim etdi. 

“Ustad”ın ilk sayından etibarən 

türk dünyasına 
açılmaq və o 
dünyanı müəyyən 
çərçivələr 
daxilində olsa 
da bir araya 
gətirmək kimi 
məqsədi oldu. 
Bu səbəbdən də 
səhifələrimizdə 
Atacan Taqan 
(Türkmənistan), 
Dimes Hak Alerli 
(Türkiyə), Orhan 
Aras (Almaniya), Toğrul Atabay (Cənubi 
Azərbaycan) və s. kimi müəlliflərə yer 
ayırdıq.  

Cənubi Azərbaycandakı milli mücadilə 
tarixini, milli 
ruhu və milli 
ədəbiyyatımızın 
təbliğini əsas 
xəttimiz kimi 
müəyyənləşdirdik 
və bu istiqamətdə 
Məhəmməd Tağı 
Zehtabi, Səməd 
Behrəngi də 
daxil olmaqla bir 
çoxları haqqında 
hər sayımızda (!) 
məqalələr dərc 
etdik.

Biz bir çox məsələləri ədəbi-mədəni 
ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarmağa 
çalışdıq. “Ədəbiyyatımız və mətbuatımız” 
mövzusunda (N.Cabbarlının 
moderatorluğu ilə), “Azərbaycan 
kinosunun 
bugünkü 
vəziyyəti” 
mövzusunda 
(M.Xanın 
moderatorluğu 
ilə) müzakirələr 
keçirdik. Müasir 
romanlardan 
Aslan Quliyevin 
“Ağrı”, Seyran 
Səxavətin 
“Qaçaqaç” 
romanlarını 
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müzakirə etdik. 
Vidadi Babanlı, Musa Yaqub, Sabir 

Rüstəmxanlı, Ahmed Haldun Terzioğlu, 
İlqar Muradov, Rahib Azəri, Füzuli 
Sabiroğlu və s. həmsöhbətimiz oldu. 
Bir çox reportaj və müsahibələrin 
alınmasında ən çox zəhməti olan Səma 
Fuadqızını, Tamerlanı ... xüsusi qeyd 
etmək istəyirəm...

Və s. və i.
Biz bu qədərik. Azıqmı, çoxuqmu, 

amma bu qədərik... Bir il ərzində də 
ümumiləşdirməyə çalışaraq təqdim 
etdiyim işləri gördük və  bütün bu 
materialların toplanmasında baş redaktor 
Şəmil Sadiq, məsul katib Müşfiq Xan və 
materialları bir-bir gözdən keçirən mən 
bacardığımız qədər, gücümüz yetdiyi 
qədər (bəzən hətta daha çox) zəhmətə 
qatlaşdıq. Amma, bir daha qeyd edirəm 
ki, işimizi sevə-sevə, “Ustad”ı oxucularına 
daha çox sevdirməyə çalışa-çalışa, 
etdiyimiz “fəhləlikdən” utanmadan... 
Əksinə, qürurla... 

Yeni mətnlər təqdim etməyin qüruru 
ilə...

Dəyərli müəlliflər toplamağın qüruru 
ilə...

Yeni tərcüməçilər formalaşdırmağın 
qüruru ilə...

Türkçülük və millətçilik yolunda 
addımlamağın qüruru ilə... 

Və “Ustad”da zəhməti olanların 
hər birinin tək-tək əlini sıxaraq arxada 
qoyduğumuz Bir ili bir yaşa çevirə 
bildiyimiz üçün təbrik etmənin yaşatdığı 
qürur ilə...

Çəkdiyimiz zəhmətin hiss etdirdiyi 
qürur ilə...

Bir yaşımız xeyirli olsun, “Ustad”lılar...


