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baş redaktordan

Ədəbiyyatın Onları

O

nlar çoxdan var idilər. Və
elə bilirdilər ki, onlardan
başqa heç kim yoxdur, heç vaxt
olmayacaq da. Amma bir gün
Bunlar gəldilər. Çox uzaqdan
yox, elə Onların öz yanından,
düzünə qalsa, “şinellərinin
altından”... Amma eyni şineldən
çıxmalarına baxmayaraq, çox
keçmədi ki, başladılar Onlara
daş atmağa, tənqid etməyə, hətta
məqamı gəldikdə üz döndərməyə.

Onlarsa əvvəl bu səs-küyə
əhəmiyyətsiz yanaşdılar. Kreslolarından,
şanlarından, şöhrətlərindən,
uğurlarından, titullarından, nüfuzlarından
elə möhkəm yapışdılar ki, durduqları
yerdən bu “dimdiyi sarılar” heç
görünmədilər də. Amma dimdiklərinin
sarılığına niyə baxırsınız ki? Bunlar
Onların qabırğasına döşəməkdən
yorulmur, tərifbazlıqda, məddahlıqda,
çərçivəli olmaqda, nüfuzlarından suiistifadə etməkdə, kimlərinsə hesabına
yazıb yaratmaqda, şablonçuluqda, bir
tikə çörək üçün onun-bunun qoltuğunda
gəzməkdə, 50 qrama palaz-palaz
məqalələr yazmaqda qınayırdılar.
Bu civiltiləri əslində haqqın səsi də
hesab etmək olardı. Çünki dediklərində
haqq söz az deyildi. Amma nə fayda ki,
Onlar bu sözləri ya eşitmir, ya da ciddcəhdlə özlərini eşitməzliyə vururdular.
Beləcə, Bunlar boğazları yırtılana
qədər civildədilər, beçə xoruzlar kimi
banladılar, hətta bülbül kimi cəh-cəh də
vurdular. Və... Bir gün nəhayət ki, bu
səsi dinləyənlər tapıldı. Hətta az qaldı
desinlər ki, Bunlar Allahın elçiləriymiş,
bu dünyaya başqa bir şey üçün deyil, elə
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Şəmil Sadiq
Fil.ü.f.d.
Onları başa salmaq üçün gəliblərmiş.
Sonra qəribə bir şey oldu... Onların
öz içlərindən bir neçəsi dəstədən
qopub Bunlara dəstək verməyə başladı.
Qabaqlarına o qədər dən tökdülər ki, gəl
görəsən... Ye ki yeyəsən...
Elə qazan da bu zaman qaynamağa
başladı. Ac qalan Bunlar o qədər fərqli
səslər çıxardılar ki, adamlar az qaldılar
lap valeh olsunlar... Və... bu zaman da
başqa bir problem çıxdı ortaya. Məlum
oldu ki, artıq Bunlar da böyüyüb Onlara
oxşamağa başlayıblar. Hətta artıq kimlər
üçünsə birmənalı şəkildə Onlar kimi
görünürlər. Hətta camaat artıq Bunları
dinləyir, Bunları eşidir, Bunların sözünü
söz sayır...
Bir gün isə... Onlar bir də onda
ayıldılar ki, vay dədəm vay, sən demə,
Bunlar o qədər də balaca deyillərmiş.
Bunları görməzdən gəlmək də yanlış
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iş olub... Beləcə... Günlər keçdi, ay
dolandı, Bunlar Onların bəzilərindən
aldıqları dəstək nəticəsində yaxşıyaxşı böyüdülər. Və başladılar prosesi
özləri yönləndirməyə. Həm də Onlara
bənzəməyə. Onlar da bəyənmədiklərini
daha modern, postmodern,
nyupostmodern, ən nyupostmodern
kimi metodlarla özləri həyata keçirməyə
başladılar. İlk öncə, yalançı şöhrətlərinə
büründülər, sonra dəstə yaratdılar, sonra
150 qrama məqalələr yazdılar, sonra
Bunların ardınca gələnləri bəyənməməyə,
araya-bərəyə qoymamağa çalışdılar.
Sonra da özləri-özlərini təriflədilər. Bir
sözlə, Onların etdiklərini “ananın dalınca
budaq-budaq gəzən bala kimi” daha
qəşəng, dünya və Avropa standartlarına
daha uyğun, texnologiyalardan daha çox
bəhrələnərək təkrarladılar. Və beləcə
Onların qocalmış şir kimi uzanıb Bunlara
baxmaqdan başqa çarəsi qalmadı. Hətta
iş o yerə çatdı ki, Onlar bəyənmədikləri
Bunlara müsahibə vermək üçün ciddiciddi növbəyə də durdular. Amma öz
aramızdır, bunu da deməsək olmaz:
Onların verdiyi müsahibələr Bunların
hesabına yaxşı-yaxşı oxundu da, maraqla
qarşılandı da... Hətta heyrətlə əldən-ələ,
gözdən-gözə ötürüldü də...
Bunu görənlər isə dərk etdilər ki,
Onlar və Bunlar arasında fərq əslində bir
hərfin yaratdığı fərq qədər imiş... Bircə
hərfin...
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Dimes Hak Alerli
İstanbuldan yazır

TÜRK İRFAN
İDRAKI İŞIĞINDA
ŞAH XƏTAYİ VƏ
QIZILBAŞLIQ
“Ürəyi dağ olmayınca, bağrı qanlı lalə tək,
Heç kimin ki, həddi yoxdur kim
Qızılbaş olmaya”.
Şah İsmayıl Xətayi

Ç

ox ağır bir məsuliyyətdir “Şah
Xətayi və qızılbaşlıq” mövzusunun
tədqiq edilməsi. Çünkü Ədalət və
Şərəfini itirmiş dünyada GEOPOLİTİK
QİYAMƏTƏ və sadəcə Azərbaycanın
deyil, BƏŞƏRİN ƏDALƏTƏ OLAN
ÜMİDİNİN GÖYƏRMƏSİNƏ səbəb
olacaq iki mühüm məsələ:
1) Böyük Azərbaycanın
RUHANİ-İDEOLOJİ TƏMƏLİ,
2) Türkiyə və Azərbaycan arasındakı
RUHANİ-MƏNƏVİ BİRLİYƏ əsaslanan
sıx OĞUZ-TÜRKMƏN BİRLİYİNİN
YARANMASI
QIZILBAŞ İNANCININ İLAHİ
KODLARININ HƏQİQƏTİNİ idrak
etməyi tələb edir. Qızılbaşlığın “Quran”
3
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idrakına dayalı gerçək mahiyyətinin
dərk edilməsi ehtiyacı hələ də öz layiqli
qarşılığını tapmayıb. Ömür vəfa edərsə,
bu məsələni davamlı və sistemli şəkildə,
gücümüzün yetdiyi qədər araşdırmaq
fikrindəyik. Lakin əvvəlcə yüzillər
boyu ortaya atılan yalan və iftiraların,
yanlış iddiaların aradan qaldırılması
zəruridir. Bu məsələnin həlli mövzunun
sistemli şəkildə araşdırılmasını, alimlərin
bu istiqamətdə yazılmış əsərlərinin
incələnməsini və bu kitablarda düzgün
qeyd edilmiş məqamların təsbit olunması
ilə yanaşı, yanlışların da aşkar edilməsini
tələb edir. Bu ağır işi layiqli şəkildə
gerçəkləşdirmək ən böyük diləyimdir.
Çünki Şah Xətayinin (eyni zamanda
Seyid Nəsiminin) Batini kodlarının doğru
idrak edilməsinin nə qədər mühüm
olduğunu yuxarıda vurğulamışdım. Əmin
olun ki, daha uyğun şərtlərdə bu işi
çox geniş və təfərrüatlı şəkildə görmək
istərdim. Fəqət yaş 46, ömür nə qədər
vəfa edər – bilmirəm. Bundan başqa,
istər Azərbaycan, istərsə də Türkiyədə bu
məsələ ilə bağlı zəruri MADDİ-MƏNƏVİ
dəstəyi verəcək ZƏKA və LƏYAQƏTİN
nə zaman ortaya çıxacağını təxmin
etmək də imkansızdır. Ölümlü insan
olduğumdan, sağlığımda belə bir imkanın
heç vaxt ortaya çıxmayacağını da ehtimal
etməkdəyəm. Odur ki, şərtlər daxilində
sizlərlə bəzi təsbitləri paylaşmaq fikrinə
düşdüm.
Altından xətt çəkərək bir məqamı
indidən vurğulamaq istəyirəm: həqiqət
yolçuluğunda ustadım Cavid Mürtəzaoğlu
başda olmaqla, bir çox dəyərli pirdən
gücümün yetdiyi qədər faydalanmışam.
Lakin qələmə aldığım fikirlər nəticə
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etibarilə özümə aiddir. Çünki bir çox
məqamı öz İç dünyamda kəşf etdim. Bu
düşüncələr yanlış və ya doğru ola bilər,
lakin heç kim onların NƏ SAVABINA,
NƏ DƏ GÜNAHINA ORTAQDIR. Və
düzünü desəm, bu yazını da nə savab,
nə də günah üçün yazdım.
Şah Xətayi və Seyid Nəsimiyə
verdiyim sözə görədir bütün bu və
bundan sonra qələmə alacaqlarım.
Ümid edirəm ki, ULU DİVANDA
UCA YARADAN xidmətimizi HAQQ
DƏFTƏRİNƏ YAZMIŞ OLACAQ.

I. YAZI
Heyf ki, Şah Xətayi şəxsiyyəti və
Qızılbaş inancı istər başda Avropa və
rus alimləri olmaqla dünya, istərsə də
Azərbaycan və Türkiyə alimlərinin
mütləq əksəriyyəti tərəfindən bilərəkdən
və ya da bilməyərəkdən sadəcə sosialsiyasi-tarixi motivlərlə təhlil edilmişdir.
Nəticədə siyasi-ideoloji sifarişlər və ya
dar şəxsi baxışlarla yazılmış kitablar
məsələni az qala öz daxilindən çıxılmaz
vəziyyətə gətirmişlər. Yanlış yanaşmalar
o qədər çoxdur ki, mövzu üzərindəki bu
ağır kabusu yox etmək üçün davamlı
olaraq təkrarlanan və buna görə də artıq
danılmaz həqiqət kimi qəbul edilən bir
çox məsələni yenidən nəzərdən keçirmək
lazım gəlir.
Bu yanlış iddialar nədən ibarətdir:
1) Qızılbaşlığın, İslamı qəbul
edərkən, əslində, Orta Asiyadakı
türklərin Altaylardakı inancı olan şaman
ənənəsini qoruyub saxlaması və bu xəttin
inkişaf etdirilməsi ilə yaranmasının
vurğulanması;
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2) Qızılbaşlığın İslam içində
heteredoks bir cərəyan olmasının
vurğulanması;
3) Şah Xətayinin şiə olması və şiəliyi
yayaraq türk dünyasını məzhəbçilik
virusuna yoluxdurması. Bunun nəticəsi
kimi də türkə zorla sırınmış Əli və
Əhli-Beyt sevdasının fars şovinizminin
əlində silaha çevrilməsinin, şiəliyin türkü
zəiflətməsinin vurğulanması;
4) Şah Xətayinin sadəcə Azərbaycan
hökmdarı kimi qəbul edilərək onun
tarixdə və günümüzdə layiqli yerini
tutmasının əngəllənməsi;
5) Şah Xətayinin hansısa sıradan bir
fateh kimi təhlil edilərək onun İnanc
öndəri kimi deyil, sadəcə dövlət xadimi
kimi təqdim edilməsi və s.
İnanc məsələsi yalnız son 35-40 ildə
deyil, hər zaman geosiyasi savaşın vacib
ünsürü olmuşdur. Bu da bir həqiqətdir
ki, geosiyasi savaşın ən fəal üzvü olan
kəşfiyyat qurumları çox zaman bəzi
alimləri süni şəkildə təşviq və reklam
etmiş, onların fikirlərini bütləşdirərək
tədqiqatçıları yanlış istiqamətə
yönləndirmiş, bununla da öz hədəflərinə
çata bilmişlər. Bu anlamda azərbaycanlı
atadan və rus anadan doğulmuş, uzun
müddət Ələvi-Bektaşi tədqiqatları
aparmış İrən Məlikovanın şəxsiyyəti
nümunə ola bilər. Məhz o, yuxarıda
vurğuladığımız bu iki başlığın Türkiyə və
Azərbaycandakı elmi dairələrdə sorğusualsız qəbul edilməsinə şərait yaradan
“böyük alim” bütü olmuşdur. Bundan
başqa, İrən Məlikovanın Anadoludakı
Bektaşilik (Əhli Həq Hürufilik)
və Ələviliyin (Qızılbaşlıq) qədim
əlyazmalarını toplayaraq Avropaya
USTAD dərgisi \ Mart 2016

Ali Can Meydan
aparması son dərəcə şübhəli bir
məqamdır.Çünki sui-istifadədən və qərəzli
niyyətdən xəbər verir. Əks halda son
dərəcə vacib olan bu inanc qaynaqlarının
əslini Avropaya apararaq izini itirməz,
surətlərini çıxararaq əsillərini qorumuş
olardı. Bu məqam və İrən Məlikovanın
Əhli Həq Hürufi və Qızılbaşlıqla bağlı
ZƏRƏRLİ VƏ DİNDƏNKƏNAR
qənaətlər verməkdən çəkinməməsi iki
əhəmiyyətli məqamı təsbit etməyə imkan
verir:
1) İrən Məlikova “doğru” Bektaşilik və
Ələviliklə “yanlış” Əhli Həq Hürufilik və
Qızılbaşlıq arasında FƏRQLƏNDİRİCİ
XƏTT çəkərək Türk İrfan İdrakının
Azərbaycan və Anadoludakı inkişaf
dinamikasını diqqətdən kənar qoymağa;
2) Ələvi Bektaşiliyin Altay-şaman
həqiqətinə əsaslanan inanc olduğunu
vurğulamaqla türklərin Azərbaycan və
Anadoluya sonradan gəlmə olduğunu
İNANC MƏQAMINDA da vurğulamaq,
həm də Təbriz və Xorasan kimi qədim
Azərbaycan torpaqlarındakı inanc
5
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mərkəzləri və bu məkanlardakı böyük
ərənlərin – övliyaların Anadoluya təsirini
yox saymaq məqsədini güdmüşdür.
Niyyət və düşüncələrinin məkrli olması
səbəbindəndir ki, Təbrizə gedərək
oradakı pirlərlə görüşmək istəsə də,
kimsə tərəfindən qəbul edilməmişdir.
İrən Məlikova faktları, hadisə və inanc
əsaslarını obyektiv qələmə alaraq hansısa
bir qəti qərar vermədən (xüsusilə də
irfani məsələlər kimi İrən Məlikovanın və
bir sıra digər alimlərin MƏLUMATSIZ
OLDUĞU bir müstəvidə) davranmaq
yerinə Ələvi-Bektaşiliyə təsir edən
inanclarla bağlı belə yazır: “Fəqət
bir az sonra, XV yüzilin ərəfəsində,
DAHA ZƏRƏRLİ (Yazıdakı bütün
fərqləndirmələr məqalə müəllifinə
aiddir – N.C.) bir təsir, sünnilə zidd olan
meyli gücləndirəcək və ona daha açıq
mövqe qazandıracaqdır. Bu, Astarabadlı
Fəzlullahın tələbələri tərəfindən yayılan
Hürufi təlimidir...” (“Tarixdən Teolojiyə:
İslam İnanclarında Hz.Əli”, “Türk Tarix
Qurumu”, 2014, səh. 84).
Bu qısa bölümdən bəlli olur ki, İrən
Məlikovaya görə:
1) Şah Fəzlullah Nəiminin elmi
ZƏRƏRLİ İMİŞ;
2) Bu zərərli elmi Anadoluda yayaraq
6

Ələvi-Bektaşilərə dərindən
təsir edən Seyid Nəsimi və
Əliyyül Ala kimi ərənlər SÜNNİ
OLAN (bu əsassız iddianın
tam bir cəhalət olduğunu
sonrakı yazılarımızda geniş izah
edəcəyik) Ələvi Bektaşilərə
ZƏRƏR vermişlər. Fransada
yaşamış “modern” bir alimin
əsassız şəkildə Seyid Nəsiminin
edamına fətva vərən sünni
mollasının ağzı ilə danışması bir daha
sübut edir ki, birinin “alim” adlandırılması
onun çağdaş idraka və ləyaqətli duruşa
sahib olduğu anlamına gəlmir.
Yuxarıda Heteredoks (alim) = Rafizi
(şəriət mollası) ittihamlarının istər alimlər,
istərsə də şəriət əhli tərəfindən davamlı
təkrarlanması ilə şüuraltına yeridilən
“həqiqətin” məhz bu nöqtədə nə qədər
təhlükəli olduğunu bir daha anlamış
oluruq.
Təəssüf ki, Türkiyə və Azərbaycan
alimlərinin böyük əksəriyyəti İrən
Məlikovanın bu cəhalət dolu iddia və
açıqlamalarını əsas götürdükləri üçün
araşdırmalarında səmimi davranmağa
çalışsalar belə, yanlış nəticələrə gəlib
çıxıblar. Bu isə əsasən onların Batini
“Quran” əsaslı İRFAN-MƏRİFƏT
bilgisindən məhrum olmalarından
qaynaqlanır. Əlbəttə ki, alimlərin
Batini elmdən xəbərsiz qalması onların
günahı deyil, lakin Əhli Həq Hürufi və
Qızılbaşlıq kimi Mərifət məqamındakı
inanc sistemlərini araşdırarkən bu elmi
öyrənmədən “biz onsuz da alimik, demək
hər şeyi bilirik” iddiası ilə davranmaları
bağışlanılmazdır.
Türkiyədə “Qızılbaşlıq” mövzusunun
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sosial-siyasi-ideoloji tərəflərini araşdıran
alimlərin içində ən önəmli sima Əhməd
Yaşar Ocaqdır. İrən Məlikova xəttinə
çox yaxın mövqedə duran, məsələni
Batini “Quran” elmi ilə deyil, Altayşamançı, əski dinlər və mülayim sünni
sintezilə araşdırmağın tərəfdarı olan
Əhməd bəy “BÜTÜN ETİRAZLARA
BAXMAYARAQ Qızılbaşlığı heterodoks
cərəyan kimi tanımanın doğruluğunu
BİR DAHA VURĞULAYARAQ Hz.
Əli şəxsiyyətinin yalnız Səfəvi təbliğatı
ilə Anadoluya aşılanmış şiə motivi”
olduğunu yazır (Bax: Əhməd Yaşar
Ocaq, “Türk sufiliyinə baxışlar”, “İlətişim
yayınları”, 2014, səh. 288).
1983-cü ildə nəşr olunmuş “Bektaşi
Mənakibnamələrində İslamöncəsi
inanc ünsürləri” (“Əndərun” kitabevi)
əsərində isə belə bir nəticəyə gəlir:
“Ümumi sıralama göz önünə gətirilərsə,
türk heterodoks ünsürlərini təşkil
edən İslamöncəsi inancların Bektaşi
mənakıbnamələrindəki ağırlıq nöqtəsinin
şamanizm deyil, buddizm ilə maniheizm,
daha sonra isə digər İran dinlərinin
meydana gətirdiyi qrup olduğu ortaya
çıxır. Şiəliyə aid motivlərin bir az zəif
qalması diqqət çəkir. Hz.Əli və on iki
imam kultundan başqa hər hansı bir
motivə rast gəlinməməsi, digərlərində
bu mövzuda tək bir sətrin belə olmaması
altından xüsusi xətt çəkiləcək bir
məsələdir. Bu məqsədlə Anadolu türk
heterodoksuna vücud verən ana faktorun
şiəlik deyil, İslamöncəsi dinlərdən
qalan inanclar olduğu da açıq şəkildə
dəqiqləşdirilmiş olur”.
Əhməd Yaşar Ocaq yuxarıdakı
iddiaları ilə əslində bir nəçə ənənəvi səhvi
USTAD dərgisi \ Mart 2016

ortaya qoymaqdadır:
1) İslam tarixində müşahidə edilən
idrak prosesinin təkamülündə “Quran”ı
tamamilə diqqətdən kənar qoyaraq bəsit
şəkildə sosioloji-mədəni-siyasi ünsürlərin
ön plana çıxarılması. İnanca əsaslanaraq
təhlillər aparıb bu inancın ANA KİTABI
olan “Quran”ı yox saymaq son dərəcə
yanlış bir yanaşma olduğu üçün əldə
edilən nəticələrin də həddindən artıq
şübhəli olduğunu və fərqli siyasi-zümrəvişəxsi maraqlara xidmət edəcəyini
yəqinləşdirmək mümkündür. Halbuki
“Quran” İslamı sadəcə 1400 il əvvəl
ortaya çıxmış bir din kimi deyil, Əzəldən
Əbədə var olan və olacaq inanc sistemi
kimi görür. Və bu inanc sistemini
FİTRƏT DİNİ olaraq vurğulayır. Bu
məsələni daha sonra geniş açıqlamış
olacağıq.
2) Əli və Əhli beyt sevgisinin türk
dünyasının fərqli bölgələrində məzhəb və
ya başqa bir xüsusa bağlı qalmadan Şah
Xətai və Qızılbaşlıqdan çox-çox əvvəllər
mövcud olduğunu nəzərə almamaq...
Bununla bağlı da əhəmiyyətli qeydlərimiz
olacaq.
3) Şah Xətayi və Qızılbaşlığın şiə
olaraq qələmə verilməsi. Bu da azmış
kimi Əhməd Yaşar Ocaq “doğru” din

Ali Can Meydan
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– ortodoks (yunanca “orthos” sözünün
qarşılığı “doğru”, “doksa” isə “inanc”
deməkdir. Beləcə, “orthodoks”un
qarşılığı da “ doğru inanc” mənasını
verir) kimi gördüyü sünnilikdən kənarda
İslam düşüncəsi qəbul etmədiyi üçün
heteredoks – doğru yoldan sapmaların
təməlində də əsasən “şiəlik deyil,
İslamöncəsi dinlərdən qalan inanclar
olduğunu” iddia edir. İstər Osmanlı,
istərsə də Türkiyə Cümhuriyyəti
dövrünün tarix elmində var olan siyasi
sifarişi – türk dünyasını “doğru”
türk-sünni inancı, “yanlış” türksünnilikdənkənar inanc kimi bəsit
bölgüylə ayırmaq türk dünyasında,
xüsusilə də Azərbaycan və Türkiyə
arasında ciddi parçalanma yaradacaq
mövqe ortaya qoyur. Bu zaman türkün
tarixinə iftira olan “Altay nəzəriyyəsi”nin
inanc ölçüsünün davamlı gündəmə
gətirilməsi kimi ciddi bir xətaya da yol
verilir.
Davamlı olaraq təkrarlanan bu
8

yanlışlarla bağlı bəzi əhəmiyyətli
məqamları sizinlə bölüşmək istərdik.
Xüsusilə də “Altay-şaman nəzəriyyəsi”
məsələsini.
Yuxarıda da vurğuladığımız kimi,
bu nəzəriyyə türklərin Azərbaycan və
Anadoluya yalnız XII yüzildə gəldiyini
iddia edən Kəsrəviçiliyi inanc ölçüsündə
də təsdiqləyən SON DƏRƏCƏ YANLIŞ
və ZƏRƏRLİ iddiadır. Altayda yaşayan
türkəsilli bəzi topluluqların şamançılıq
inancında olması faktı günümüzdə belə
öz izlərini qoruyan bir gerçəklikdir. Lakin
bu inanc iki səbəblə DİN ANLAYIŞI ilə
qarışdırılmamalıdır:
1) Şamançılığın müqəddəs kitabı və
peyğəmbəri yoxdur;
2) Şamançılıq geniş ərazilərdə yaşayan
fərqli millətlərə xitab edəcək gücə sahib
inanc deyil.
Əlbəttə ki, istər Orta Asiyada,
istərsə də Qafqazda izlərinə az-çox
rast gəldiyimiz adətlərdə (xüsusilə
də türkəçarəlik deyə tanınan xalq
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təbabətində) şamançılığın izlərini
görmək mümkündür. Lakin bu, tarixin
heç bir dövründə Azərbaycanda
və Anadoluda aparıcı inanc xətti
olmamışdır. Azərbaycan və Anadoluda
türk irfan idrakının batini “Quran”
təməlində ortaya qoyduğu həqiqətdən
uzaq qalmış və HAQLI OLARAQ
sünnilik pərdələməsində ərəbçilik, şiəlik
pərdələməsində isə farsçılıq təbliğatının
aparılmasına etiraz edənlərin bəziləri
YANLIŞ BİR QƏNAƏTLƏ şamançılığı
xilas yolu kimi görməkdədirlər. Lakin
yuxarıda vurğuladığımız səbəblər və
çağdaş dünyanın inkişaf dialektikası
üzündən yetərsizdir və inanc böhranını
Seyid Nəsimi və Şah Xətayi irsi qədər
əngəlləyərək, mənəvi intibaha təkan
verəcək potensiala sahib deyillər.
İndi isə Əhməd Yaşar Ocaq və onun
kimi düşünənlərin Hz. Əli və Əhli-beyt

sevgisinin türklər arasında Səfəvi təbliğatı
ilə yayıldığına dair iddiası haqqında
danışaq.

TÜRKÜN ƏLİ SEVGİSİ
Azərbaycanın yetişdirdiyi dəyərli
alimlərdən biri olan Füzuli Bayat bəy
“Koroğlu dastanı. Türk dünyasının
Koroğlu Fenomenolojisi” (“Ötükən”
nəşriyyatı, İstanbul 2009) adlı əsərinin
151-ci səhifəsində yazır: “Koroğlu”
dastanının həm Qərb, həm də Şərq
versiyalarında Hz.Əli kultunun geniş yer
aldığını görürük. Bu xüsus Hz. Əliyə olan
sevgi ilə yanaşı, dastanın xalq sufizmi
ölçüsünü açmağa yardımçı olub, aşıq
repertuarında “Koroğlu” dastanının
yenidən gözdən keçirilərək Hz. Əli kultu
üzərində qurulduğunun bir sübutudur (Bu

ZƏRURİ MƏLUMAT:
Heterodoks termini, yunanca “fərqli” mənasına gələn heteros və “təlim,
düşüncə” anlamındaki doxa sözlərindən yaranıb. “Əsas dini cərəyanlardan
ayrılmış” mənasını verir. Bu anlayış dini qruplar arasında özünü müqəddəs
mətnə və din qurucusunun göstərdiyi yola ən uyğun davranan elan etmiş
çoxluq tərəfindən azlıqda qalan qruplar haqqında söylənilmişdir. Ancaq
heterodoks qəbul edilən qruplar özlərini heterodoks deyil, əksinə ortodoks
kimi görürlər. Məsələn, Osmanlı iqtidarının dini kimliyi ortodoks İslam
kimi qəbul edilən sünniliyin Hənəfilik qolu olmasına baxmayaraq, imperatorluq təbəəsi olan müsəlman xalqın əhəmiyyətli bir bölümünün inancları
fərqli adlarla sufiliyin yayılmış formaları, yəni Osmanlı sarayı tərəfindən
heterodoks adlanan İslam idi. Məsələn, Ələvilik, Bektaşilik, Əhli Həq Hürufilik, Qızılbaşlıq, Qələndərilik, Mevləvilik kimi.
Burada nəzərdə tutulan mənada heterodoks din anlayışı “doğru yoldan
çıxmış” mənasını ifadə edir. Sonradan son dərəcə əhəmiyyətli olduğunu
görəcəyimiz bir xüsusiyyəti də vurğulamaq istəyirəm: alimlərin heterodoks təyinatı ilə şəriət alimlərinin “Rafizi-dini tərk edən” təyinatı EYNİ
MƏNANI daşımaqdadır.
USTAD dərgisi \ Mart 2016
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xüsusda fərqli düşünürəm, lakin mövzu
dağılmasın deyə bu məsələyə sonrakı
yazılarda toxunmaq istərdim – DHA).
Hz. Əli, Azərbaycan variantlarında
şiələrin qoruyucusu isə, özbək, türkmən,
qazax, tacik variantlarında sünnilərin
himayəçisidir. Bu səbəbdən də “Koroğlu”
dastanının Azərbaycan variantlarında
həm Koroğlu, həm də dəlilər dəfələrlə
şiə olduqlarını (bu məzhəbçi baxış yanlış
təyinatdır və nədən yanlış olduğunu
da sonrakı yazılarda izah edəcəyik)
vurğulayır, hətta şiə olan Səfəvi
hökmdarlarına qarşı qılınc qaldırmazlar
(bu da yanlış mənalandırmadır, çünki
mərhum dilçi alim Dilarə xanım
Əliyevanın Tiflisdə aşkar edərək bizlərə
qazandırdığı dastanın Təbriz variantının
28-ci məclisində Koroğlunun atasının
qisasını Şah Abbasdan almaq üçün
İsfahana getmək istəyindən söz edilir –
DHA). Halbuki, Orta Asiya variantlarının
10

demək olar ki, hamısında Koroğlunun
atasını və babasını əsir alan, onlara
zülüm edən Qızılbaş şiələrdir (son dərəcə
yanlış fikirdir, çünki ortada QızılbaşMərifət və Şiəlik-Məzhəbçiliktək İKİ
UYUŞMAZ MƏFHUMU bir araya
gətirmək kimi acı bir yanlış var – DHA).
Burada əhəmiyyətli olan Hz.Əlinin bütün
hallarda əzilənlərin (dastanların ortaq
məntiqinə görə, türkmənlərin) tərəfində
yer almasıdır. Dastanın son şəkillənməsi
türkmənlərin həm Osmanlı dövlətində,
həm Azərbaycan Səfəvi dövlətində,
həm də Orta Asiyada gözdən düşməsi
dövrünə rast gəlmişdir ki, dastançılar
bütün bu çətinliklərə Hz.Əlini himayədar
görərək qarşılıq verirlər (Füzuli bəyin bu
təsbiti isə son dərəcə dəqiqdir – DHA)”.
Türk dünyasında Əli sevgisi İslamla
tanış olmağa başladıqları dövrdən
etibarən mövcuddur və Seyid Fəzlullah
Nəimi ilə Şah Xətayidən çox-çox
əvvəllər də var olmuşdur. Məsələn, Orta
Asiyada ilk türk təriqəti kimi qəbul edilən
Yəsəviliyin ulu piri Əhməd Yəsəvi bələ
yazır:
Dördüncü yar olan Həq aslanı
Əlidir,
Həm Məracda yar olan Həq aslanı
Əlidir,
Dediyi sözü Rəhmani görsən üzü
nurani
Kafirləri qıran Həq aslanı Əlidir.
Minib çıxsa Düldülə, yerə düşər
zəlzələ,
Kafirlərə qulqülə Həq aslanı Əlidir.
Düşmanlara müqabil oldu kafirə
qatil
Qılan batılı zail Həq aslanı Əlidir.
Oxucudan ricam, Batini kodlarla
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zəngin bu misraları yaddaşında
saxlamasıdır. Çünki sonrakı yazılarda
məhz bu Batini kodlarla Şah Xətai və
Qızılbaşlığa atılan iftiraların əsassızlığını
sübut etmiş olacağıq.
Təbrizli Şəmsin əlindən EŞQ
şərabını – Həqiqət sirlərini içmiş
Mövlanə Cəlaləddin Rumi isə “Divani
Şəms” adlı ölümsüz əsərindəki “Nadi
Əli (Əlini çağır!)” isimli qəzəldə ÇOX
AÇIQ şəkildə Əli eşqini bəyan ədir.
Qızılbaş inancına işıq salacaq sonrakı
yazılarımızda da əhəmiyyətli dəlil olacağı
üçün qəzəli bütünlükdə yazmaq istərdim:
“O açıqlayıcı imam, o Tanrı vəlisi
səfa əhlinin vücud günəşidir. Yerdə,
göydə, məkanda, zamanda Həqlə duran
o imamın zatı, iç və dış təmizliyi ilə
vəsfləmək vacibdir. Çünkü küfürdən,
ikiüzlülükdən qurtulmuşdur, təmizdir...
Onun torpağı birlik aləmidir. O,
insanın həqiqəti və canı kimidir. Hər
şey fanidir, lakin can yaşar, ölməz.
Onun hərəkəti özü ilə diri olan Əzəli
varlıqdandır. Bəqa çevrəsində dönər
dolaşır, yaranmışları yaradanın Zatı kimi
O bakidir. Həqqin yüksək sifətləri Əlinin
vəsfidir. Həqqin sifətləri ayrı deyildir. O,
Tanrının zatına yapışmış, “O” olmuşdur.
Duyduğun lahutun gizli xəzinəsi var ha,
bax, O, odur. Çünkü o, Həqdən Həq
ilə görünmüşdür. O xəzinənin dəlili,
tükənməz elmdi. Bax, elə o elmdə
məqsəd, uca Əlidir. Həqqin hikmətini
ondan başqa kimsə bilə bilməz. Çünki o
hakimdir, hər şeyin bilginidir.
İbtidası olmayan əvvəl O idi, sonsuz
axır da O olur. Peyğəmbərlərə yardım
edən O idi, vəlilərin görən gözü də,
həqiqətən, Odur. Üzünün nurlu parıltısı,
USTAD dərgisi \ Mart 2016

öz ziyasından bir günəş yaratdı. O, Həq
ilədir; Həq Ondan görünür. Həqlə ki, O,
Həq ilə əbədidir.
Adəmin torpağı Onun nurundan idi, o
səbəblə mələklərin tacı oldu;
Allahın isimləri Ondan ortaya çıxdı. O
təmiz və uca imamın elmi sayəsində
Adəm, hər şeyi anladı. O nur tək olan
Yaradanın nuru olduğu üçündür ki,
mələklər onun hüzurunda səcdə etdilər.
Bəli, mütləqdir ki, Adəm O imamın nuru
ilə bütün ilahi isimləri bildi...Şit, özündə
Əlinin nurunu gördü və yüksək aləmi
öyrəndi. Nuh, özünü yüksək mənzilə
çatdırana qədər, istədiyini daima Onda
tapdı. Yenə ondandır ki, qurtuluşa
çatan Nuh bəladan qurtulmuş oldu. Xəlil
pəyğəmbər, dostluqla onu xatırladı da,
atəş ona al lalə oldu. Nəmrudun atəşi, o
Allahın dostuna gül, nəsrin, lalə oldu.
Yenə o idi ki, istəyi ilə öz qoyununu
İsmayıla qurban etdi. Yusif quyuda onu
andı ki, o səltənət mülkünü süsləyən taxtı
tapdı. Yaqub, onun önündə çox ah-nalə
etdi ki, Yusifin qoxusunu alıb gözləri
açıldı. İmranın oğlu Musa, onun nurunu
gördü ki, uzun gecələr heyran qaldı. Qırx
gecə məst oldu; qovuşma və görüşmə
zövqünə daldı. Sonra dedi ki: “Yarəbbi!
Mənə bu lütfündən bir əlamət ver”. Həq
ona: “Budur, sənə nurlu əli verdim”, –
dedi. Yenə Əlinin vergisidir ki, Məryəmə
dost oldu və İsa vücuda gəldi...O,
şəriətdə elm şəhərinin qapısıdır.
Həqiqətdə isə iki cahanın bəyidir. İki
cahanın sultanı Məhəmməd, haqqa
yaxınlıq gecəsində, Allaha qovuşmanın
məhrəm yerində onun sirrini gördü.
Əlinin nitqini, Əlidən dinlədi. Əli ilə
birləşilən o yerdə Əlidən başqası olmaz.
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Allah yolunda gedənlər istəyənlərdir; Əli
isə istədikləridir. Söyləyənlər söylərlər,
susarlar. O, susmaz, söylər. Əbədi
elm, onun köksündə parlayıb göründü.
Vəhy olunanların sirlərini, o, həqiqət
olaraq bildi və bildirdi. Ümmətlərə
hayqırdı: – Allah yolunda Əli, sizin yol
göstərəninizdir.
Allaha içi doğru olanlar üzlərini ona
çevirmişdilər. Çünki o şahdır, doğru yolu
göstərəndir, əfəndidir...
O, bütün peyğəmbərlərin sirrində idi.
Cənabi Mustafa:
– Mənimlə açıqca bərabər bulundu,
– dedi1 .Dində əvvəl, axır O idi. Allah
ilə batində, zahirdə olan O idi... Bunları
söylədim ki, bu uca mənanın nöqtəsini
öyrənərək Uca vilayətə qovuşmuş olasan.
Sən də şəksiz biləsən ki, həqiqətdə Uca
olan Odur. Ey əfəndi, mənimlə boş yerə
dava etmə. Bu belədir. Həqiqət budur
ki, hamımız bir zərrəyik, günəş Odur.
Hamımız damlayıq, dəniz Odur.

ZƏRURİ QEYDLƏR
Yeri gəlmişkən bunu da yazmaq
lazımdır: Təbrizli Şəmsi arxa
planda tutaraq Təbriz nəfəsinin
Anadoludakı əhəmiyyətini kiçiltmək
istəyən “Doğru türk – Sünni türk”
anlayışı bu kitaba israrla “Divani
kəbir” deyir. Halbuki divan
ədəbiyyatında nə “Divani kəbir” –
“Böyük divan”, nə də “Divani səğir”
– “Kiçik divan” deyə bir təyinat
yoxdur.
1 “Tanrı Əlini hər peyğəmbərlə gizli göndərdi,
mənimlə isə açıq göndərdi” hədisindən alınmışdır.
Mevlanə, “Divani kəbir” (Seçmələr), “Kırkambar
Yayınları”, 2005, səh.5-7.
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Bundan başqa, onsuz da
Mövlanənin başqa divanı yoxdur
ki, birinə “böyük”, o birinə
“kiçik”, deyəsən. Və nəhayət,
qəzəllərin əksəriyyətində son beytdə
Şəmsin ismi zikr edilir ki, divan
ədəbiyyatının qanunlarına görə də
bu, müəllifin kimliyinə
AÇIQ BİR İŞARƏdir.
“Divani kəbir” ismi ilə nəşr edilən
bir çox kitabda Mevlanənin qələmə
aldığı “Nadi Əli” isimli bu qəzələ
rast gəlmək hardasa imkansız olub.
Mevlanəni mütləq “Doğru türk –
sünni türk” anlayışı çərçivəsinə
salmaq istəyən və Türkiyəyə hakim
olmuş bəsit məntiq əlbəttə ki, istər
bu qəzəli, istərsə də Yunus Əmrənin
Cənnət, cənnət dedikləri,
Bir kaç köşklə, bir kaç huri.
İstəyənə ver onları,
Bana səni gərək səni.
– misralarını küfür kimi
görməkdədir. Xüsusilə də
Mevlanənin “Nadi Ali”si Qızılbaş
inancına “Əliyə Allah deyərək küfrə
girirlər”, “Bunlar Əliallahidirlər”,
“Rafizi – Heteredoksdurlar”, –
dəyərək küfür damğası vuran molla
və alim zümrəsi üçün ciddi problem
yaradır. Çünki qəzəlin mətninə bəsit
şəriət və ya alim məntiqi ilə baxsaq,
o zaman Mövlanə BÖYÜK BİR
KÜFÜR İÇİNDƏDİR.
Mevlanəni LAYİQİ İLƏ
ANLAMAYAN və ya ANLAMAQ
İSTƏMƏYƏN bəsit məntiq ona
KAFİR DEMƏYƏ DƏ CƏSARƏT
ETMƏDİYİ ÜÇÜN çarəni “Nadi
Əli”ni nəşr edilən kitablarda
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polemika köşəsi

verməməkdə görür.
Məqsəd isə aydındır: Süni şəkildə
“Doğru sünni” Mövlanə obrazı
yaradan molla+alimlər “Kafir şiə”
Rafizi Seyid Nəsimi və Şah Xətayini
ittiham etməyə lazımi hazırlıq
görmüş olurlar. Batini “Quran”
təməlində ortaya qoyulmuş irfani
həqiqətlərdən uzaq olan molla+alim
şəbəkəsi bununla təsəvvüf
böyüklərinə qarşı kin (molla) və
cəhalətlərini (alim) gizlətmək
məqsədi daşıyırlar.
Onların iddiasına görə,
dərdləri təsəvvuflə deyil, “yanlış
təsəvvüf”lədir. Bu şəkildə
özlərini maskalayan
molla+alim tayfasının
bir başqa virusu da
“sünni təsəvvufü” və “şiə
təsəvvufü” kimi axmaq bir
təyinat olmuşdur.
Sünni və şiə kimi
SİYASİLƏŞMİŞ
MƏZHƏBÇİLİK =
SİYASİLƏŞMİŞ ŞƏRİƏT
məfhumlarını ÇOX DAHA
ÜSTÜN İDRAK ÖLÇÜSÜ
olan Təriqət və Mərifət
məqamlarını izah etmək
üçün istifadə etmək ən
yaxşı halda cəhalətdir.
Çünki təsəvvüfün böyük
simaları üçün məzhəbçilik
HEÇ BİR MƏNASI
OLMAYAN CƏHALƏTdir.
Diqqət edin: Məzhəblər
deyil, MƏZHƏBÇİLİK!
Odur ki, bu virusun qərəzlə
yayıldığından və əsas
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məqsədin türk dünyasının İRFANİ
İDRAKLA bütünləşməsinə əngəl
olmaq istəyənlərin dəyirmanına
su tökmək olduğundan əminəm.
Sonrakı yazılarda bu məsələyə
təkrar dönəcəyəm.
Ümid edirəm ki, bu əhəmiyyətli
və ağrılı məsələ üzərində başqaları
da gərəkli araşdırmaları aparmış
olacaqlar.
(Mevlam lütf edərsə,
davam edəcəyik)...
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Ədəbiyyat və ideoloji
mahiyyət

Niyazi Mehdi
Leninin “ədəbiyyat partiyalı
olmalıdır” müddəası “sənət sənət
üçündür” və ya “təmiz sənət”
ideyasına qarşı yönəlmişdi. Sonralar
hətta partiyalı sənəti birmənalı
qəbul etməyənlər də razılaşdılar ki,
anqaje olunmuş, yəni sosial, siyasi
ismarıcların qulluğunda durmuş
ədəbiyyat Sənət ola bilər.
“İdeologiya” marksizmdə həm də
yanlış şüurun məhsulu sayılır. Yəni
hansısa sinfin, hansısa sosial-siyasi
gücün gərəklərini doğruldan ideyalar
doğru olmur, nəyi müdafiə edirsə,
onun üçün düz olur. Bizim üçün düz
olan hələ doğru, gerçək olan deyil.
Savaşda düşmənləri öldürmək bizim
üçün düzdür, ancaq qatili öldürmək
doğru, həqiqət deyil. Olsaydı, Avropa
Birliyi ölüm hökmünə qarşı olmazdı.
Hərçənd marksizm özünü doğru
ideologiya sayır, onun üçün də özü ilə
bağlı “elmi ideologiya” (“elmi ateizm”,
14

“elmi kommunizm”) terminini işlədir.
Ancaq sovetlərin dağılması, Çin, Quzey
Koreya dövlətlərinin ideologiyaları
göstərdi ki, onlar gerçəyin, doğrunun
meyarlarına cavab vermirlər. Dövlət
ideologiyası bir millət üçün düz
olanları anlayışlar, çağırışlar dilində
bildirir. Ancaq hakimiyyətdə olan
partiya “bizə nə gərəkdir”, “biz necə
olmalıyıq” məsələlərində səhv edəndə
ideologiya da yanlış olur. Ədəbiyyat
ideologiyanın qulluğunda dura bilər,
yəni ideologiya tərəfindən anqaje ola
bilər. Ancaq bu ideologiya yanlış olanda
o gözdən düşəcək, Mayakovskinin,
Səməd Vurğunun bəzi şeirləri kimi.
Ədəbiyyat ideoloji savaşa girdiyi sosial
olaylar, qurumlar sıradan çıxanda özü
də sıradan çıxa bilər. Onun üçün də
əsl ədəbiyyatın bir problemi var: necə
etmək ki, tutalım, dini xurafatı tənqid
edirsə, bu xurafat uzaq keçmişdə qalanda
o, adamlar üçün köhnəlməsin? Bunun
üçün ədəbiyyat nəyəsə, kiməsə anqaje
olmağa razılaşırsa, gərək elə etsin ki,
onun bədiiliyində köhnəlməyən nəsnələr
də olsun. Şekspir, Mirzə Cəlil həm də
köhnəlməyən nəsnələrin ədəbiyyatını
yaratdıqları üçün bütün dönəmlərin
insanlarını özlərinə cəzb edirlər.
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Ədəbiyyatın (sənətin) öz estetik
dəyərləri var. Elə bir şeir, yaxud
misra ola bilər ki, siyasətçilərin
dilinin əzbəri olar, mitinqlərdə,
nümayişlərdə şüara dönər, necə
deyərlər, “himn”ə çevrilər, insanları
coşdurar... – ancaq əslinə baxsan,
o şeiri yazan şairin öz əsərinə
həmin siyasətçinin nəzərdə tutduğu
ideolojini “yükləmədiyi” bəlli
olar... Sadəcə, öz fikrini daha təsirli
etməkçün hansısa şeirə müraciət
etmiş siyasi xadim, özü uğur
qazanınca, dolayısı ilə həmin şeiri
də, o şeiri yazan şairi də (sözün
yaxşı anlamında) “dilə-dişə salmış”
olur...
O biri yandan ideoloji cəhətdən
yüklüymüş kimi yazılan xeyli şeir
göstərilə bilər, nə şüara çevrilər, nə
insanları kükrədər... Deməli, şeir şeir
olunca, şair şair olunca, əvvəl-axır öz
haqq etdiyi mənəvi məqama yüksəlir.
Qardaş Türkiyənin ünlü şairi Sezai
Qaraqoçun mövzumuza da uyğun gələn
misrası ilə desək, “Qədərin üstündə bir
qədər vardır”...
Bu dediklərimizlə yanaşı, ədəbiyyatın
ideyalı olmasını savunanlardan olduğumu
da vurğulamalıyam. İdeyasız ədəbiyyat
işıldaböcək kimi, sabun köpüyü,
yaxud bir başqa deyişlə, “poliuretan
üzlük” misali... yararsızdır – istər sənət
baxımından, istər milli və ya insani
baxımdan... Ədəbiyyatın ictimai-siyasi,
sosial-mədəni həyatın “vintciy”i kimi
göründüyü dönəmlər tarixə çevrilib.
Əslində, Əsl Ədəbiyyat heç o
zaman da “vintcik” olmayıb! Bir sözlə,
Ədəbiyyatı vasitə kimi qullanmağı doğru
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Əkbər Qoşalı
bulmuram, əlbəttə.
Fəlsəfi-etik ədəbiyyatda “ideologiya”
anlayışı, “fikir, ideya və obraz haqqında
təlim” anlamında alqılanır, ictimai şüurun
əsas komponentlərindən biri sayılırsa,
onun Ədəbiyyatda olması, özlüyündə
doğaldır.
Ədəbiyyatı, yaradıcılığı yazarın gənəl
yaşamından ayırıb, əlahiddələşdirmək
gərək deyil. Ədəbiyyat tale kimi
yaşanırsa, Tanrı təqdirinə inanılırsa, o
zaman Ədəbiyyat ideologiyanın, bəlkə
doğru olar desək, siyasətin kürsüsü
olmur, əksinə, o siyasətin, ideoloji xəttin
gəldiyi və gedəcəyi günlərin, talelərin
tərcümanı olur...
Yazının mahiyyəti yazıya sığınca bu,
müəllifin müdhiş uğurusa, mahiyyət
yazıdan artıq gələrsə, bu da əsərdə
izlənən ideyanın uğurudur...
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Sabir Rüstəmxanlı

Ədəbiyyatın ideologiyayla bağlı
olub-olmaması, ideologiyaya
xidmət edib-etməməsi və
ədəbiyyatda ideya məsələləri
həmişə mübahisə mövzusu
olub. Bütövlükdə ədəbiyyatı
ideologiyadan kənar hesab etmək
istəyənlər də var, ədəbiyyatı
ideologiyanın bir hissəsi hesab
edənlər də. Görünür, həqiqət
hardasa bunların ortasındadır.
Əslində, ideologiya sözü çox
təzə sözdür. Fransız inqilabından
sonra yaranıb. İdeya haqqında elm
deməkdir. Amma ideologiyanın
mənası sonradan dəyişdirilib,
elmi tərəfdən daha çox müəyyən
doktrinalara xidmət edən düşüncə
sisteminə, mübarizə sisteminə çevrilib.
Demokratiya ilə bağlanıb, marksizm,
liberalizm, sağçılıq, solçuluq – hərəsi
bir ideoloji sistemə çevrilib.
Amma ideya sözü çox qədimdir.
İnsan yaranandan onun düşüncəsi
də var, o ideyanın müəyyən ifadəsi
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də. Bu mənada ideyasız, fikirsiz,
düşüncəsiz ədəbiyyat mümkün deyil.
İdeologiyaya xidmət məsələsinə
gəlincə, müəyyən totalitar rejimlərdə
bir sıra sənət sahələri kimi, ədəbiyyatı
ideologiyaya bağlamaq meyilləri də
olub. Sovet dövründə bütövlükdə
ədəbiyyatı o sistemin tələblərinə
uyğunlaşdırıblar. Bu isə bütün
ədəbiyyatın üzünü bir istiqamətə
döndərib. Ədəbiyyat fərdi yaradıcılıq
olduğuna görə, bütün yazarların bir
sistemin quluna çevrildiyini demək
mümkün deyil. Amma o sistemin
özündə belə bədii düşüncə və insan
fikri imkan tapan kimi zəncirdən
kənarlaşıb, onu qırmağa nail olub.
Haqqında danışdığım bu ideologiya
dövlət ideologiyasıdır. Yəni fikir
dövlət nəzarətində olan bir sistemə
çevrilib. Bu mənada təbii ki, teztez dəyişilən dövlət ideologiyalarına
xidmət edən ədəbiyyatı qəbul
etmirəm. Amma milli ideologiyaya
xidmət edən ədəbiyyatı qəbul edirəm.
İdeologiya düşüncələrin müəyyən
sistemə salınmasıdır. Milli ideologiya
isə bir xalqı xalq edən düşüncənin
önə çıxmasıdır. Məsələn, Azərbaycan
milli ideologiyasının təməlində
milli birlik dayanır. Müəyyən adətənənələrin qorunması, milli əxlaq,
dövlətçiliyin yaranması və qorunması,
Azərbaycanın bütövlüyü dayanır.
Ədəbyyat əgər müəyyən mənada
buna bağlıdırsa və o milli birliyə
kömək edirsə, milli müqavimət
gücünü artırırsa, millətin gələcəyinə
gedən yollara işıq salırsa, bu mənada
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onun ideologiyaya xidmət etməsinin
tərəfdarıyam. Milli ideya, milli
ideologiya varsa, ədəbiyyatın onunla
bağlılığı və paralel addımlaması çox
yaxşıdır.
Bəzən deyirlər ki, rus ideyasının
başında rus ədəbiyyatı dayanır.
Amma hər xalqda belə deyil. Rus
ədəbiyyatı doğrudan da Rusiya üçün
çox önəmlidir. Azərbaycanda da
ədəbiyyatımızın milli əxlaqımızda,
milli düşüncəmizdə, milli idealların
müəyyənləşməsində çox ciddi rolu
olub. Amma onun çox qısa müddətdə
nəyisə dəyişdiyini demək çətindir.
Bununla belə, ədəbiyyatı tamamilə
ideyadan, milli təfəkkürdən, milli
hədəflərdən kənarda hesab etmək
olmaz. Son dövrlərdə bir az bu meyil
zəifləyib. Nəzərə almalıyıq ki, indiki
gənclik savaşdan çıxıb, torpaqlarını
itirib, qovulub, departasiya olunub,
çoxu evsiz-eşiksizdir, qaçqın
düşərgələrində yetişmiş insanlardır.
Onlar dünyaya və insana qəzəblidirlər.
Amma bu qəzəbin özü də əgər
ədəbiyyata çevrilə bilirsə, bütün
faciəsilə ortaya çıxırsa, son etibarilə
yenə də təkamülə, inkişafa yardım
edəcək. O qəzəbin, acı taleyin özü
Azərbaycan ədbiyyatının bir ideyasına
çevriləcək.
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Fazil Mustafa

Ədəbiyyatın ideologiya ilə
məsafəsinin müəyyən olunması
XX əsrin əvvəllərində mübahisə
mövzusuna çevrilmiş “Sənət, sənət
üçündür!” çağırışının yenidən
gözdən keçirilməsi kimi də baxıla
bilər. Ədəbiyyat heç bir halda
ideologiyanın yan bağçası rolunda
çıxış edə bilməz. İdeologiyanın
əhatə etdiyi qısa dövrlə müqayisədə
ədəbiyyat daha uzunömürlü və qalıcı
xarakterə sahibdir. Bu gün sadəcə
ötən əsrin əhəmiyyətli bir hissəsini
əhatə etmiş ideologiya ədəbiyyatının
yaddaşlarda necə əks olunduğunu
xatırlamaq yetərli olardı. Ən sevilən
şair və nasirlərin bu günə daşınan
irsinin içindən həmişə ideologiyanı
arıtladıb çıxarmalı oluruq. Səməd
Vurğunun “Bəşərin vicdanı, eşqi
ürəyi” pafosunu, Rəsul Rzanın “Mən
hansı bir insana bənzədim ki, Lenini”
və bu kimi yüzlərlə nümunələr şeir
standartlarının nə qədər cəlbedici
formasına malik olsalar da, haqlı
olaraq unudulmuş vəziyyətdədirlər.
Azərbaycan kimi oxucu kütləsinin say
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etibarilə az olduğu ölkələrdə dövlətin
ədəbiyyatla təması yalnız maddi
cəhətdən onu dəstəkləmək səviyyəsini
aşmamalıdır. Dövlətin ədəbi mühitin
temperaturunu təyin etməsi bu mühitin
bayağılaşmasını, şoranlaşmasını qaçılmaz
edir. Əslində, bizdə bu günün ədəbi
mühitində bu şoranlaşmanın əlamətləri
düşündüyümüzdən daha çox müşahidə
olunmaqdadır. Ədəbiyyata müdaxilə
birbaşa onun keyfiyyətini, dünyaya
çıxışını, ümumbəşəri motivasiyasını
əngəlləməyə gətirib çıxarır. Hökm deyil
ki, ədəbiyyatdan hansısa ideologiyanın
təbliği tələb edilsin. Dövlətin titullar,
mükafatlandırmalar, təqaüdlər
baxımından ədəbiyyat sferasına aktiv
müdaxiləsi də “dövləti razı salmaq üçün
yazmaq” tendensiyasını istər-istəməz
gücləndirir. Fikrimcə, günümüzdə
“Sənət, sənət üçündür!” çağırışını
yenidən dirçəltmək zərurətə çevrilməyə
başlayır. Əsərlər sənət naminə yazılmalı,
ən azı bir neçə nəslin zövqünü razı sala
biləcək qalıcı ədəbiyyat hədəflənməlidir.
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Prof. Saadettin Yıldız
Kiprdən yazır

“Sәnәtin qayәsi nәdir? sualına “Elә
sәnәtin özüdür” cavabını verәnlәr dә var,
hәr hansı bir ehkama әsaslanaraq cavab
verәnlәr dә. Hәr iki fikrin “düşünәnlәri”
dә oldu, yüksәk sәslә tәbliğ edәnlәri dә...
Hәr şeydә olduğu kimi burada da
gәldiyimiz nәticәlәri sağlam tәmәllәr,
әsaslandırılmış prinsiplәr üzәrindә
qurmağa mәcburuq, çünki xüsusi ilә dә
sәnәtdә kәskin formullara, mübaliğәli
şüarlara vә şüarçılığa yer yoxdur vә
olmamalıdır. Mәsәlәn, “Sәnәt sәnәt
üçündür” fikri bir şüar sәrtliyi ilә
anlaşılıb “Sәnәt başqa heç bir şey üçün
deyildir” mәnasına gәlәrsә, sәnәti
– içindә yaşadığı çevrәyә qapılarını
bağlayan bir qoza (barama); sәnәtçini
dә bu baramanın içindә bükülüb qalmış
bir ipәkböcәyi (baramaqurdu) yerinә
qoymuş olarıq. Halbuki, tamamilә öz
iç dünyalarına qapanmış kimi görünәn
sәnәtçilәr belә, әtraflarında olub bitәn
hәyat hadisәlәrinә qarşı biganә qala
bilmәzlәr. Bütün zamanlarda xarici
alәmә yönlәnmiş olaraq gördüklәrimiz
isә içlәrindә boy atmağa başlayan
ümidlәrini, qanayan yaralarını gizlәdә
bilmәzlәr. İçindә yaşadığı vә ya içindә
yaşatdığı dünyanı inkar edәrәk zirvәyә
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qalxmış tәk bir sәnәtçi belә yoxdur,
ola da bilmәz. Sәnәtdә fәrdi vә ictimai
detallar iç-içәdir, birinin hәyatı digәrinin
mәmatına (ölümünә) sәbәb olmaz.
Biz bәzәn ideologiya ilә sәnәti ağıla
uyğun vә münasib ölçülәrlә bir-birinә
qarışdırır, bәzәn dә mutlu bir hәyәcanla
bir-birindәn tәcrid edirik. Bu belә dә
olmalıdır.
Sәnәt – kültür (mәdәniyyәt)
dediyimiz ictimai strukturun çox
önәmli bir tәrkib hissәsidir. Kültür
isә bir millәtin hәyat tәrzi, yaşayış
üslubu olduğuna görә –ideologiya da
daxil olmaqla – millәtin hәyatına dair
hәr şeyi әhatә etmәkdәdir. Qısacası,
sәnәtin tәrkibindә ideologiya da yox
deyildir. Bu halda, mәdәniyyәtdә
milliyyәtçilik yәni ideoloji davranış
nә qәdәr normal vә qaçılmazdırsa,
sәnәtdә dә milliyyәtçilik eyni ölçüdә
tәbii, hәtta şәrtlәrә görә zәruridir. Bütün
müәssisәlәri ilә zәlzәlәyә mәruz qalmış
bir cәmiyyәtin sәnәtkarını, – “Sәnәtini
milli mәqsәdlәrә çatmaq üçün sәrf
etdi”, – deyә suçlamağa, mühakimә
etmәyә haqqımız yoxdur. Sәnәt,
sәnәtkar, әsәr, dil vә üslub mәfhumlarını
әsil mәnalarından uzaqlaşdıraraq
ideoloji mәqsәdlәrin hәyata keçmәsi
mübarizәsindә bir vasitәyә çevirmәk isә
tamamilә ayrı şeydir. “Sәnәt ideologiyaya
alәt edilmәmәlidir” fikrinә etirazımız
yoxdur, çünki “alәt etmәk” ifadәsi,
alәt edilәn şeyin tәhqiramiz vә saxta
olduğu mәnasını da daşımaqdadır.
Sәnәtin tәhqiramiz vә ironik bir hәdәfә
çevrilmәsi isә estetik ölçülәrә sığmaz.
Heç kim insanın, üstәlik sәnәtkar
vә sәnәtsevәrin estetik zövqdәn vaz
keçmәsini tәlәb etmә haqqına sahib
deyildir. İnsanın gözәldәn vә gözәllikdәn
zövq alma haqq vә ehtiyacını hansı
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sәbәblә gözardı edә bilәrik?! Sәnәtin
başlı-başına bir dәyәr olduğunu nәyә
əsaslanaraq inkar edә bilәrik?!
Millәtimizin, hәll etmәsi, içindәn
çıxması zәruri olan problemlәri, uğrunda
saysız-hesabsız canın torpağa düşdüyü
ülvi әmәllәri yoxdurmu? Ətrafımıza
ötәri belә göz atsaq, munis vә ya abus
(doğma vә yad) üzlәr, abad vә bәrbad
evlәr, ağlayan analar, o tәrәf-bu tәrәfә
qaçan, pәrәn-pәrәn düşmüş körpәlәr,
dağılmış yollar... xәyanәtlәr, rәzalәtlәr,
fәlakәtlәr... ilә birlikdә vәfa, iffәt, namus,
fәdakarlıq sәhnәlәri dә görәrik. Nitqlәr,
vәdlәr, and-amanlar... eşidәrik. Bunların
hamısı “hәyat hәqiqәtlәri” dediyimiz
şeylәrdәndir, bu hәyatın özüdür. Siz
tam da bu hәyata qarşı öz mövqeyinizi
müәyyәnlәşdirmәlisiniz. Әgәr
sәnәtkarsınızsa, bunu necә edәcәksiniz?
Milli varlığımızın tәmir, ya da tәxribi
üçün sәnәtdәn istifadә etmәk ilә ideoloji
hәdәflәrә çatmaq üçün istifadә etmәk
eyni şeydir; çünki tәmir vә ya tәxrib
üçün yola çıxanlar da öz ideologiyalarına
görә hәrәkәt edirlәr. Bәşәriyyәtә, vәtәnә,
millәtә, milli mәdәniyyәtә xidmәt
iddiasında olanların mәşğuliyyәtlәri dә
budur. İdeologiya dediyimiz şey isә fәrdi
idealların ortaq şüur qazanında yenidәn
bişib şәkillәnmәsi olduğu üçün, onu
gündәlik hәyatın tәbii vә ayrılmaz bir
parçası kimi görmәli vә qәbul etmәliyik.
Başqalarının yıxmaq üçün istifadә
etdiyini biz qurmaq üçün vasitәyә
çevirmәliyik... Yetәr ki, bunu edәrkәn
sәnәtin qayda-qanunlarına uyaq,
sәnәti ideologiyaya, ideologiyanı da öz
fantaziyalarımıza boğdurmayaq...
“Ya sәnәt, ya da ideologiya!” seçiminә
mәcbur deyilik, çünki hәr hansı bir
ideologiyaya sәviyyәli bir şәkildә
xidmәt etdiyi üçün simasını itirmiş
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bir sәnәt әsәri göstәrilә bilmәyәcәyi
kimi, mәhz ideologiyadan arındığı
üçün daha mükәmmәl olmuş bir sәnәt
әsәri dә göstәrilә bilmәz. Bunların
hәr ikisinә rәğmәn hәqiqi sәnәt әsәri
mahiyyәtindә olan saysız-hesabsız şeir,
roman, hekayә vardır. Sәnәtin sәnәt
olaraq dünyaya gәlmәsinә vә o şәkildә dә
qalmasına әngәl olan şey isә sәnәtkarın
izlәdiyi qayә, çatmaq istәdiyi mәqsәd
deyildir. Burada önәmli olan şey ortaya
çıxarılan nәticәyә “sәnәt әsәri” deyә
bilmәk vә dedirdә bilmәkdir. Bunun
bir estetik tәrbiyә mәsәlәsi olduğunu
söylәmәyә isә ehtiyac belә yoxdur....
Mәsәlәn, Yәhya Kәmal Bәyatlının
“Süleymaniyәdә bayram sabahı” şeirinin
gözәlliyi, onun mövzusundan daha çox
şairinin estetik zövqündәn vә gücündәn
qaynaqlanmırmı?!
Xülasә, biz hәm özünü düşünәn, hәm
dә milli mәnafelәrinә xidmәt edәn bir
sәnәti mәnimsәmәli, bu zәmindә güclü
әsәrlәr meydana gәlmәsi üçün әlimizdәn
gәlәni etmәliyik. Bunun qramı, santimi
yoxdur, amma daha dәqiq bir ölçü olaraq
hәqiqi sәnәtkarın şüuruna, zövqünә vә
sağlam mәntiqinә güvәnә bilәrik. Saxta
әsәrin önündәki әn böyük әngәl isә
zaman vә milli yaddaşdır. Gәlin saxtanı
da, sağlamı da zamanın vә milli yaddaşın
öhdәsinә buraxaq, zaman vә milli
yaddaşın saf-çürük etmәsi üçün verәk,
ortaq şüurun tәqdirinә tәslim edәk.
Çünki böyük Sabirimizin dediyi kimi,
Çalxalandıqca, bulandıqca zaman
nehrә kimi, Yağı yağ üstә çıxır,
ayranı ayranlıq olur...Sәnәt – milli
mәdәniyyәtin önәmli bir parçası
olan ideologiya ilә özünә yaraşan bir
estetik anlayışdan dәstәk alaraq mәşğul
olmalıdır, o ideologiya uğrunda yox
olaraq deyil...
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BİZİ BİR-BİRİMİZƏ
ÇOXƏSRLİK
KÖKLƏRİMİZ
BAĞLAYIR

Atacan Taqan
Türkmənistandan yazır

“İstərəm mən Azərbaycan elini,
Muğan dağlarının qarı bax, qarı...”
(Qədim türkmən mahnısından)
Mən türkmən ədəbiyyatının ağsaqqalı
olan Berdi Kerbabayevin müxtəlif
yerlərdə və müxtəlif vaxtlarda bu sözləri
təkrarladığının tez-tez şahidi olmuşam:
“Xalqımızın savadsızlığının aradan
qaldırılmasında Azərbaycan və tatar
ziyalılarının göstərdiyi qardaş qayğısını
heç vaxt yaddan çıxartmaq olmaz”.
Onun xatirələrinə görə, ötən əsrin
30-cu illərində bizdə savadlı insanları
barmaqla saymaq olardı. Dilləri bizim
dilə yaxın olan azərbaycanlılar və
tatarlar isə burada açılan məktəblərdə
müəllimlik etmək üçün yüz-yüz, min-min
axın edirdilər. Onların köməyi olmadan
Türkmənistanda savadsızlığın aradan
qaldırılması işi hələ çox uzana bilərdi.
Türkmən-Azərbaycan mədəni
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“QARABERETLİ FİKRƏT QOCANIN
TƏLƏBƏLİYİ...”
əlaqələrindən danışmaq üçün tarixə
gömülmək vacib deyil, bu ölkənin
ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə bağlı olan
və mənim özümün şahidi olduğum
bir sıra hadisələri xatırlamaq yetərlidi.
Yeniyetməlik illərimdə oxuduğum ilk
Azərbaycan kitabı Mirzə İbrahimovun
“Gələcək gün” romanı idi. Sən demə
romanı türkmən dilinə Berdi Kerbabayev
tərcümə edibmiş. Bu məqamda mən
tale, bəxt anlayışları haqqında bir neçə
kəlmə demək istəyirəm. “Gələcək gün”
romanını oxuduğum zaman kolxozda
suvar işləyirdim. Bu kitabı oxuduqda heç
ağlıma da gəlməzdi ki, nə zamansa –heç
olmasa həyatımda bircə dəfə də olsun
Azərbaycanda olacaq və yazıçı Mirzə
İbrahimovu görəcəyəm.
Tale elə gətirdi ki, mən Moskvaya
– M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutuna
girdim və oranı bitirdikdən sonra
işləmək üçün SSRİ Yazıçılar Birliyində
qaldım. Həmin illərdə müxtəlif
ölkələrdən olan bir çox məşhur yazıçı
ilə tanış oldum. Onların arasında
Mirzə Əjdər oğlu İbrahimov da var idi.
Bizim münasibətlərimiz ata ilə oğul
münasibətinə bənzəyirdi. Hörmətlə
“Mirzə müəllim” adlandırdığım yazıçı
Türkmənistanda keçirilən ədəbi tədbirlərə
böyük məmnuniyyətlə qatılır və öz yazıçı
nüfuzu, sözdən ustalıqla istifadə etmək
bacarığı ilə bu tədbirlərə xüsusi hörmət
qazandırırdı.
Türkmən oxucuları Azərbaycan
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nasirlərinin və şairlərinin əsərləri ilə
böyük məmnuniyyət və sevgi hissi ilə
tanış olurdular. Azərbaycan yazıçısı
A.Şirvanzadənin “Vicdan” kitabını
türkmən dilində oxuyan bir tanışım
– o Murqabda müəllim işləyirdi – öz
ilk oğluna əsərin qəhrəmanının adını
vermişdi: Seyran.
Oraz Qadamovun tərcüməsində
Mehdi Hüseynin “Abşeron” romanını
bizim oxucular böyük sevinc hissi ilə
qarşıladılar, sanki oxuduqları bu əsər
türkmən yazıçısının əsəri idi. Mənə
elə gəlir ki, “Abşeron” romanı Berdi
Kerbabayevin yazdığı “Nebitdağ”
romanının qələmə alınmasında əsas rol
oynamış, yazıçıya təsir göstərmişdir.
Bilirsinizmi, mən nə haqda
düşünürəm?! Hətta buna əminəm
ki, Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal
alan” operası (türkmən tamaşaçılarının
heç ağlına da gəlməzdi ki, bu əsərin
müəllifi hansısa başqa bir milliyyətdən
ola bilər), Qara Qarayevin musiqisi,
Bülbülün, Zeynəb Xanlarovanın sehrli
səsi türkmən tamaşaçılarının da yüksək
sənət zövqünün formalaşmasında
böyük rol oynayıbdır. Və əgər əvvəllər
Türkmənistanda Mirzə İbrahimovun
“Kəndçi qızı”, Cəfər Cabbarlının “1905ci il”, “Od gəlini” kimi əsərləri teatr
səhnələrinin bəzəyi idisə, “Arşın mal
alan” bu gün də səhnədən düşmür. Uzun
illərdir ki, Rüstəm İbrahimbəyovun “Yaşıl
qapı arxasında qadın” pyesi də tamaşaçı
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İtalmaz Nuriyev
məhəbbətini itirmir. Bütün bunlar heç
vaxt zəifləməyən türkmən-azərbaycan
mədəni əlaqələrinin sübutudur.
Məncə, türkmən mədəniyyətinin
inkişafına bizim tanınmış şairimiz,
uzun illər Türkmənistanın mədəniyyət
nazirliyinə rəhbərlik edən Qara
Seytliyevin də öz töhfəsi olmuşdur. Belə
desəm, yanılmaram. Onu da xatırlatmaq
istəyirəm ki, o ali təhsilini Bakıda
almışdır. Və elə orada da Azərbaycan
mədəniyyəti məktəbini keçmək imkanı
əldə etmişdir.
İtalmaz Nuriyev – bütün həyatı boyu
Azərbaycanın yaradıcı insanları ilə sıx
əlaqə saxlayan, bir çox Azərbaycan
şairinin şeirlərini türkmən dilinə çevirən,
bu gözəl ölkəyə xeyli şeir ithaf etmiş
şairdir. Bu ölkəyə və onun ədəbiyyatına
marağının əsas səbəblərindən biri
Ədəbiyyat İnstitutunda oxuduğu illərdə
Bakılı oğlanlarla dostluq etməsi idi.
Düzünü desəm, azərbaycanlı tələbələrin
hazırlıq səviyyəsinin bizim hazırlıq
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səviyyəmizdən yüksək olduğu həmişə hiss
edilirdi və bu, nəinki İtalmaz Nuriyevin,
eyni zamanda da mənim mədəni
səviyyəmin inkişafına təsir göstərmişdir.
Və maraqlı olan budur ki, XX əsr
Azərbaycan poeziyasının görkəmli
nümayəndələrindən biri və bizim gözəl
şairimiz İ.Nuriyevin yaxın dostu Fikrət
Qoca tanınmış nasir Əkrəm Əylisli
ilə dördüncü kursda oxuduqları vaxt
istehsalat təcrübəsi keçmək üçün Bakıya
deyil, Aşxabada gəlmişdilər. Yarım il
ərzində onlar Türkmən qəzetlərinin
redaksiyalarında təcrübə qazandılar,
buranın nasir və şairləri ilə tanış oldular,
türkmən dilini öyrəndilər.
Və institutu bitirdikdən sonra İtalmaz
Nuriyev yaranan hər imkandan istifadə
edərək Bakılı dostlarına tez-tez baş
çəkirdi. Azərbaycan torpağında onun
onlarla gözəl şeiri yarandı. “Üzür
Azərbaycanım”, “Şəkidə Səməd Vurğun
gecəsi”, “Vidalaşma”....
İlk dəfə Bakıya gəldiyində İtalmaz
Fəxri xiyabanda iki ağac əkmişdi. Və
onun bu hadisəyə həsr olunmuş şeiri də
vardı...
..İtalmaz Nuriyevlə Fikrət Qoca
yaxın dost idilər, mühazirələrə də
birlikdə gedirdilər, kinoya da. Tələbə
yataqxanasında bir otaqda qalırdılar. O
otağın da qapısı heç vaxt bağlı olmazdı.
Çünki açarı həmişə itirirdilər. Məişət
məsələsinə gəlincə, ikisi də səhlənkar
və tənbəl idilər. Heç vaxt otaqlarını
səliqə-sahmana salmazdılar, yanan
lampanı dəyişməklə araları yox idi.
Əvəzində yaxşı geyinməyi, özlərinə
fikir verməyi sevirdilər (deyilənə görə,
xüsusi istedadları olan insanlar özlərinə,
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məişətlərinə az fikir verirlər, onları
əhatə edən səliqəsizlikdən narahatlıq
duymurlar). Fikrət Qoca və İtalmaz
Nuriyevlə beş il bir yataqxanada
yanaşı otaqlarda yaşayaraq onların bu
xasiyyətlərinin dəfələrlə şahidi olmuşam.
Fikrət həmişə qara beret qoyar, qara
kostyum geyinərdi. Qara çəkmələri
həmişə par-par yanardı. İtalmaz da
yaxşı geyinərdi. Mən bu barədə ona
görə danışıram ki, qoy gələcək nəsillər
öz ölkələrinin ədəbiyyatında dərin iz
buraxmış bu iki böyük insanı təbəssümlə
xatırlasınlar. Bu xatirəni gündəlik-essem
olan “Qırx il ərzində yazılan kitab”a da
salmışam.
Bir dəfə hansısa səbəbdənsə
institutdan mühazirəni yarımçıq qoyub
yataqxanaya qayıtmalı olmuşdum. Və
yalnız yataqxanaya çatanda xatırladım ki,
otağın açarı kurs yoldaşımda qalıb. Belə
hallarda İtalmazla Fikrətin otağı dadımıza
yetirdi. Çünki dediyim ki, otağın qapısı
heç vaxt bağlanmazdı. Mən də elə bu
otaqda yoldaşımın qayıtmasını gözləməli
oldum.
...İçəri girdim... O dəqiqə də
otaqdakı dəhşətli dağınıqlıq diqqətimi
çəkdi. Aşağı düşüb təsərrüfat müdiri
Nina Akimovnadan süpürgə və lampa
aldım. Elə ilk işim stula qalxaraq yanan
lampanı dəyişdirmək oldu. Otaq o
dəqiqə işıqlandı. Çarpayıları düzəltdim,
üstlərinə adyal sərdim, yastıq qoydum.
Sonra döşəməni süpürdüm, zibili, siqaret
kötüklərini bir küncə yığdım. Hər iki
stolun üstündəki kitabları səliqə ilə üstüstə qoydum. Əlimə düşən ilk kitab
Səməd Vurğunun “Seçilmiş əsərləri” idi.
Təsadüfi bir səhifəni açdım, “Şair, nə tez
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Fikrət Qoca
qocaldın sən” şeirinə gözüm sataşdı (Bu
barədə bir qədər sonra danışacağam).
Elə bu vaxt otağın qapısı aralandı və
Fikrətin qara bereti göründü, altından
isə onun böyük gözləri... Amma elə
o dəqiqə də, – “Bağışlayın”, – deyib
qapını bağladı. Mərtəbələri səhv saldığını
düşünən Fikrət bir neçə dəqiqədən
sonra yenə də astanada peyda oldu.
Qapını açaraq ayaq saxladı. Başını
yelləyə-yelləyə gülümsədi: “Qardaşım,
bu doğrudan bizim otaqdır? Mən İtalmazı
belə təmiz otağa buraxa bilməyəcəyəm”.
...Həmin gün Səməd Vurğunun
gözümə dəyən “Şair, nə tez qocaldın
sən” şeirinə gəlincə, bu misralar mənə
böyük şairi kəşf etməyimə kömək etdi.
Eyni zamanda da onun bu məşhur
şeirini türkmən dilinə çevirməyə və
əzbərləməyə...
İndi yazıçıların beynəlxalq görüşlərində
çox dil bilməyən bir adam olsam da,
poliqlot kimi çıxış edirəm. Əvvəlcə
Məhtumqulunun “Pukarayım” şeirini
rus dilində oxuyuram, sonra Puşkinin
23
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Türkmən klassiklərinin
Azərbaycan dilinə
tərcümə edilmiş cildliyi
onun zəhmətinin
məhsuludur. Bizim
üçün bu, həqiqətən
də şah hədiyyəsi oldu.
Öz zamanında bir çox
Azərbaycan şairlərinin
əsərləri bizim ustad
şairlərimiz Mamed
Türkmənistanın xalq yazıçıları:
İtalmaz Nuriyev və Annaberdi Ağabayev - 1978
Seyidov, Allaberdı
Xayıdov, Çarı Aşir,
“Çadayevə” şeirini türkmən dilində.
Jurmenek, Kerim Kurbannepesov,
Sonra da, – “İndi də eyni şeirin iki dildə
Ata Atacanov, D.Xaldurd tərəfindən
necə səsləndiyinə qulaq asın”, – deyərək
tərcümə edilib. Amma poetik tərcümə
Səməd Vurğundan bir bənd Türkmən,
nümunələri həm keyfiyyəti, həm də
bir bənd isə Azərbaycan dilində
kəmiyyəti baxımından daha çox Fikrət
səsləndirirəm.
Qocanın yaxın dostu İtalmaz Nuriyevin
tərcüməsində gözəl alınıb.
Seýran etdim müň agşama,
Yaradıcılıq eşqi ilə Nizami Gəncəvinin
Pervana dek ýandym şeme.
“Müdrik misralar”ını, Azərbaycanın
Gözünden ýaş dama-dama,
tanınmış şairlərinin, o cümlədən,
Şem-de dile geldi birden:
heyrətamiz şair taleyi olan Mirzə Şəfinin,
“Şahyr, nä tiz gojaldyň sen?”
Bəxtiyar Vahabzadənin, Fikrət Qocanın,
Məmməd İsmayılın, Vaqif İbrahimin,
Dinləyicilər həmişə mənim bu
Əli Kərimin şeirlərini Türkmənistanın
virtuozluğumu böyük şövqlə qarşılayırlar.
xalq şairi Atamurad Atabayev tərcümə
Bizim yaradıcı rəhbərlərimiz –
edib. Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli
institutda olan şairlər əmin idilər ki,
nümayəndəsi Molla Pənah Vaqifin
İtalmaz və Fikrət əsl şair olacaqlar.
kitabını isə tanınmış türkmən yazıçısı
Onlar yanılmadılar. Biz hələ o zamanlar
və şairi Kurbandurdı Kurbansaxatov
Fikrətin “Quzu” kimi bir çox şeirlərini
tərcümə edib və mən bu tərcüməni
çox sevirdik. Ya da bu sözlərlə başlayan
həqiqətən də uğurlu iş hesab edirəm.
şeiri:
Bu yaxınlarda bizim “Ədəbiyyat və
Otuz doqquzda doğuldum
sənət” qəzetimiz Azərbaycan şairi Abbas
Otuz yeddidə öldürdülər...
Abdullanın türkmən alimi və şairi Nazar
Türkmən-Azərbaycan mədəni
Qullayevə şeirlə yazdığı məktubunu
əlaqələrinin dərinləşdirilməsi üçün
türkmən dilinə tərcümə edərək dərc etdi.
Türkmənistanda yaşayan Fəxrəddin
Bu məktubda da Türkmən-Azərbaycan
Əliyev də bir çox işlər görmüşdür.
24
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ədəbi əlaqələrindən misallar gətirilir,
iki xalqın mədəni irsinin köklərinin
yaxınlığından danışılırdı.
Öz məqaləmdə mən türkmən
ədəbiyyatının təbliğatı üçün çox işlər
görmüş şair Əliağa Kürçaylının da adını
böyük hörmətlə xatırlamaq istəyirəm.
Türkmən şair-sərkərdəsi, Hindistandan
olan Bayramxanı türkmən ədəbiyyatı
üçün kəşf etmiş alim Qəzənfər Yunus
oğlu Əliyevin də adını çəkmək lazımdır.
O, Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı
İnstitutunda fundamental elmi
tədqiqatlarla məşğuldur.
Bizim ölkəmizdə milli liderin təşəbbüsü
ilə “Dünya ədəbiyyatı” jurnalının çap
olunması türkmən ədəbiyyatı üçün
dəyərsiz hədiyyə idi. Beş il ərzində
jurnalın səhifələrində dünya klassik
ədəbiyyatından yüzlərlə nümunə dərc
edilib. Eyni zamanda, Aşıq Ələsgərdən,
Bəxtiyar Vahabzadədən, Çingiz
Hüseynovdan, Tahir Arslanlıdan əsərlər
də bu nümunələr arasında var. Məşhur
yazıçınız Anarın “Dantenin yubileyi” də,
istedadlı yazıçı Şəmil Sadiqin “Arvadsız
kişi” kimi gözəl hekayəsi də bu jurnalda
çap olunub.
Bizim xalqlarımız arasında münasibət
uzun əsrlər boyu yalnız dostluq və
qardaşlıq münasibəti olub. Qədim tarix
də buna şahiddir, ağsaçlı Xəzər də. Və
bunun gələcəkdə də belə olacağını Xəzər
də təsdiqləyər, tarix də... Biz heç vaxt
buna şübhə etmirik.
Tərcümə etdi: Nərgiz Cabbarlı
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Nədən və
NECƏ
yazmalı?

Müşfiq XAN
Yazacağınız mətn barəsində
saatlarla, bəzən də günlərlə baş
sındırdığınız zamanlar olur. Əslində
isə gözoxşayan, biçimli bir mətn
yazmaq üçün illərin təcrübəsinə,
yaxud uzun zamana qətiyyən ehtiyac
yoxdur. Çünki bir neçə saata
oxucuların böyük əksəriyyətinin
bəyənəcəyi hekayə də yazmaq olar,
bir neçə ilə hamının dodaq büzdüyü,
maraqsız, ya da uğursuzluğunu
hər addımda üzünə çırpan altı yüz
səhifəlik roman da. Hətta belə də
olur: haqqında heç düşünmədiyimiz
bir mətnin öz-özünə yazıldığının,
qələmdən kağıza, yaxud kompüterin
klaviaturasından sərt diskin
yaddaşına su kimi axıb getdiyinin
hamımız şahidi olmuşuq. Bir
yazıçı üçün bu, əsl xoşbəxtlik, əsl
can rahatlığıdır. Amma əlbəttə ki,
həmişə belə olmur.
25
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Adətən biz gördüyümüz, yaxud

kim danmır. Amma, başqa bir faktı da

eşitdiyimiz hansısa hadisənin bütövlükdə

nəzərdən qaçırmamaq lazımdır. Məsələn,

özündən, ya da olduqca kiçik bir

ədəbiyyatdan kənar bir nümunə çəkək:

detalından təsirlənərək yazmağa

həvəskar fəhlənin hördüyü divar təcrübəli

başlayırıq. Belə olan halda nədən deyil,

ustanın başdansovdu tikdiyi, sadəcə

necə yazmaq ön plana keçir.

ruhsuz halda daşları yan-yana düzdüyü

Məsələn: mətbəxin küncündə qalan

divardan qat-qat səliqəli, möhkəm və

və şam yeməyindən sonra hamılıqla

baxımlı ola bilər. Çünki birinci şəxs

tərk edilən kiçik yemək masasının

həvəskar olmasına baxmayaraq, gördüyü

miskin görkəmi haqqında çox maraqlı

işə ürəyini qoyub – sevərək çalışıb.

bir hekayə yaza bilərsən. Yaxud heç

Bəhs etdiklərimizin fonunda bir

vaxt görmədiyin – ilk dəfə rastlaşdığın

yazıçının vazkeçilməz meyarlara sahib

suyuşirin bir xanımın üzünə qonan

olması əlbəttə ki, mütləqdir. O, hər

təbəssümü uzun-uzadı və çox gözəl təsvir

şeydən əvvəl özü haqqında – və hər

etmək mümkündür.

dəfə də daha dərindən düşünməyi

“İstedadı çatmır”, “təcrübəsi çatmır”,

bacarmalıdır. Əgər bir yazıçını özü,

“nəfəsi çatmır” kimi ifadələr, “yuxarıdan-

daha doğrusu insan olduğu üçün öz

aşağı” münasibətlər bir çoxumuza

orqanizminin mükəmməl quruluşu

tanışdır. Amma istedad və təcrübənin

heyrətləndirmirsə, o ərsəyə gətirəcək heç

yazacağınız mətnin çəkisinə önəmli təsir

bir əsəri ilə oxucusunu təəccübləndirə

edəcəyi fikrini heç vaxt qəbul etməyin.

bilməz.

Əlbəttə, bu işin də “iməkləməyi”,
“oturmağı”, “yeriməyi” vardır – bunu heç
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İkinci yerdə yazıçının analitik yaddaşı
durur. Və bu yaddaş onun yüksək
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müşahidə qabiliyyətinin yanında zəif

seyr etməyin!) və sair bu kimi qeyri-adi

görünməməlidir. Məsələn, o, yazarkən

hislər yaradan hadisələrin həyəcanını

uzaq səfərdə cəmi bircə dəfə görüşdüyü

dəqiq anlaya, təhlil və təsvir edə bilər

və unuda bilmədiyi Mariyanı qoynuna

(bu məqamda yəqin ki, bir çoxları

basanda yaşadığı duyğunu, dörd aydı

Akutaqavanın intihar prosesini anlamaq

kirayə haqqını gecikdirdiyinə görə

üçün dəfələrlə kəndiri öz boğazına keçirib

gözünə görünməməyə çalışdığı gombul

saniyələri saydığını, bunu öz canında

ev sahibəsi Gülbadamı gözüyumulu

təcrübədən keçirdiyini xatırlayacaq...).

qucaqlarkən də yaşamağı bacarmalıdır.

Dördüncüsü: o, qeyri-standart və

Çünki həmin gün Gülbadam da boyun-

ekstremal şəraitdə də yazmağı bacarmalı,

boğazına Mariyanın istifadə etdiyi

bu vərdişi özündə formalaşdırmalıdır.

“Catherine” ətirindən səpibmiş. Bu halda

Məsələn, hündür bir ağacın yuxarı

yazıçının da analitik qoxu yaddaşı öz işini

budaqlarında oturub yazmaq, yaxud

görməlidir. İnsanın malik olduğu digər

yazacağı mətnin süjetini başıaşağı

– şəkli, obrazlı, emosional, dad yaddaşı

vəziyyətdə düşünüb qeydlər aparmaq

formalarının da bu xüsusda çox önəmli

lazım gələ bilər...

yeri vardır.
Üçüncüsü: yazıçı qələmə aldığı

Bu meyar və xüsusiyyətlərin hər
biri haqqında növbəti məqalələrdə söz

hadisənin modelini beynində

açacağıq. Amma bu məqamda mütləq

canlandırmağı bacarmalı, detalları

qeyd etməliyik ki, yazıçının sahib olacağı

yaratmalı, qəhrəmanlarının hislərini

bütün xüsusiyyətlərdən ən vacibi onun

yaşamalıdır. Məsələn, suda boğulan bir

eqosudur. Əlbəttə, bir yazıçı mütləq

insanın keçirdiyi hisləri daha orijinal və

eqoya malik olmalıdır. Bu, şərti refleksdir.

təsiredici yazmaq üçün gur axan soyuq

Amma, bu, artıq qeyd etdiyimiz kimi,

duşun altında qalmaq qaçılmaz ola bilər.

normal halda (patoloji olmayan!) ən

Bu zaman adi su vannası, günəş vannası,

sonda yaranan və ən tez sönən (itən,

hava vannası prosedurunu deyil, beyni

unudulan!) şərti refleks olmalıdır. Dünya

qidalandıran əsas damarlara – yuxu

ədəbiyyatından başı çıxanlar bilir ki, Qərb

arteriyalarına hökm etməyi zaman-

yazıçıları bu qaydaya uyğun olaraq eqoya

zaman özündə formalaşdırmalı, vərdiş

ən axırda, Şərqlilər isə lap əvvəllərdə

halına salmalıdır. Yalnız belə olan halda

sahiblənirlər. Hətta eqolarına şərtsiz

məsələn, yuxuda çox böyük yüksəklikdən

refleks olaraq (ağırlaşmış vəziyyətdir

(realda isə əlli santimetr hündürlüyü

və anadangəlmə olur) sahiblənən Şərq

olan çarpayıdan!) düşməyin, dənizin ən

yazarlarının sayı da kifayət qədərdir.

dərin qatında boğulmağın (realda isə
on iki dərəcə selsidə soyuq duş altında
qalmağın!), uçmağın (realda isə sübhdən
balkona çıxıb qollarını geniş açıb səmanı
USTAD dərgisi \ Mart 2016
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“ÖLÜLƏR KİTABI”NA DÜŞƏN BAKI

“ERMƏNİLƏRDƏ KERAMİKA SƏNƏTİ YOXDUR,
ÇÜNKİ ONLAR GƏLMƏDİRLƏR”
“USTAD” jurnalı bu dəfə oxucularına “Keramika dünyasından reportaj” təqdim edir. Baş çəkdiyimiz ünvan bizi keramika sənətinin dəyərli
nümunələri ilə də, ustadları ilə də görüşdürə bildi. Eyni zamanda, Azərbaycanın keramika tarixi və ənənələri haqqında da maraqlı məlumatlar əldə etdik. Buyurun, yazdıqlarımızın izi ilə gedərək siz də bu sehrli
dünyanı qiyabi də olsa dolaşa bilərsiniz...
Hər bir sənətin öz ustadı var. Biz də
layihəmizə keramika sənətinin ustadı
Mir Teymur Məmmədovla başladıq.
Reportaja getdiyimiz vaxt Mir Teymur
Məmmədov qazaxıstanlı rəssam
Artyom Qorislavetslə “Beynəlxlaq
duet-keramika üzrə simpozium”a
hazırlaşırdı. Qeyd edək ki, ilk duetsimpozium Qazaxıstanda, Çimkənd
şəhərində keçirilib. Layihədə Mir Teymur
Məmmədov və Artyom Qorislavets 14 iş
ərsəyə gətiriblər.

İçərişəhərin dar küçələriylə
gəzişib Mir Teymur Məmmədovun
evini (İçərişəhər. M. Maqomayev
küç. 90) asanlıqla axtarıb tapdıq.
Bilməyənlər üçün deyək ki, bu ev
emalatxana olmaqla yanaşı, həm
də Keramika Mərkəzidir. Evin
fasadını rəssamın müxtəlif vaxtlarda
hazırladığı əl işləri bəzəyir. Və
sanki bura gələn ziyarətçiləri
evin içərisindəki nağıllar aləminə
aparmaq üçün belə bir “başlanğıc”,
belə bir “qarşılama” mütləq imiş.
Sanki bu nümunələr öz varlıqları
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ilə, yaratdıqları sirli ovqatla

tələb edən işdir. Və digər sənətlərdən

insanı içəridə görəcəyi gözəlliklərə

çox fərqlənir. Elə özü də keramika

hazırlamaq missiyası daşıyır...

işinin çətinliyindən söhbət açarkən

Qapını bizə Artyom açdı. İçəri
daxil olduq. Pilləkənlərlə yuxarı
qalxanda o, tavandan asılmış

müasir rəsm əsərlərinə münasibət
bildirirdi:
-Bu kətan deyil ki, rəngləri vedrəylə

keramik zınqırovlara toxundu.

töküb, üstündə ayaqla gəzib deyəsən

Bu səs bizə “Nağıllar aləminə xoş

ki, əsər yaratmışam. Müasir incəsənət

gəlmisiniz” deyirdi elə bil.

indiki zamanda təhrif etmək, insanları

Mir Teymur Məmmədovun işlədiyi

aldatmaqla məşğuldur. Bu, milli kökləri,

otağa daxil olduq. Salamlaşdıq.

millətləri məhv etmək üçün qərbin

Çalışırdı. Gördüyü işlə maraqlandıq.

istifadə etdiyi alətdir. Qlobalizasiyanın

Öyrəndik ki, simpozium üçün

təzahürü olan internetin yaranması

növbəti – 5-ci kompozisiyanı

çox yaxşıdır. Məsələn, onun vasitəsiylə

hazırlayır. Əsərlərindəki

5 dəqiqəyə Amerikayla əlaqə yarada

elementlərin türk tarixiylə (Oğuz və

bilirəm. Qısa zaman içərisində istənilən

Altaylar), Qobustan petroqlifləri ilə

informasiyanı almaq da olur. Bu,

(qayaüstü rəsmlər), Orxon-Yenisey

çox yaxşıdır. Amma digər tərəfdən

abidəsindəki işarələrlə, bir sözlə,

qlobalizasiyanın milli kökləri məhv

köklərimizlə bağlı olduğundan

etməsi də baş verir ki, bu isə əksinə,

danışdı. Elə danışa-danışa da

mənfi haldır. Milli kökləri olmayan

kompozisiyanı işləməyə davam

insanları idarə etmək çox asandır. Bu

edirdi. Baxdıqca anlayırdın ki, bu,

cür simpoziumların keçirilməsinin isə

sözün əsl mənasında zəhmət və güc

ölkə üçün çox böyük əhəmiyyəti var.
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aqibətini soruşuruq.
– Elə Cəfərlə birlikdə
o uşaqları hadisə yerində
tutmuşduq. 3 nəfər idilər.
Onlara dedim ki, axı
bu gözəlliyi özümlə o
dünyaya aparmaq üçün
yaratmamışam. Camaat
üçün yaratmışam.
İstəmişəm ki, gəlib
baxsınlar. Bunların
hamısı tarixdir.
Çünki, siyasi tərəfdən baxsaq görərik
ki, keramikayla yalnız avtoxton (yerli

Mir Teymur müəllim
evin divarlarını bəzəyən gillərdən,

əhali) millətlər məşğuldurlar. Məhz onlar

onların özəlliyindən söz açdı:

yararlı gilin harda olduğunu, sobanı

– Evin divarındakı gillər müxtəlif

harda və necə tikmək lazım gəldiyini

rəngdədirlər. Dünyada gillərin 128

yaxşı bilirlər. Məsələn, ermənilərdə

palitrası var. Onun 98-i Azərbaycanın

keramika yoxdur. Çünki onlar

payına düşür. Azərbaycan bu mənada

gəlmədirlər. Qaraçılarda da keramika

birinci yeri tutur. Belə bir torpaqda

sənəti yoxdur. Ona görə ki, onlar

yaşadığımız üçün fəxr etməliyik.

torpağa bağlı xalq deyillər.
Söhbətimizin bu məqamında Mir
Teymur Məmmədovun şagirdi
bərpaçı rəssam, keramikaçı Cəfər
Əliquliyev otağa daxil oldu. Mir
Teymur Məmmədov:
– Cəfər mənim keçmiş şagirdimdir.
İndi ustaddır, özü öyrədir. Məndən
sonra kimsə qalsın deyə, tələbələrimi elə

Söhbətimizin davamında Mir
Teymur müəllim Artyomla birlikdə
bizi çaya qonaq etdi. Fincanların
birinin üzərində Qız qalasının şəkli
həkk olunmuş, digər tərəfində isə
bu abidənin X-XII əsrlərə aid olduğu
qeyd edilmişdi. Mir Teymur müəllim
Qız qalasının tarixi haqqında
danışmağa başladı:
– Qız Qalası b.e.ə VI əsrə aid olan

öyrədirəm ki, sonra ustad ola bilsinlər.

abidədir. Fincanı istehsal edən bilməli

Məndən sonra Azərbaycan üçün

idi ki, o neçənci əsrin abidəsidir. Kitabı,

keramika sənətində Cəfər qalacaq.

interneti oxuyur, görür ki, orda XII əsr

Müsahibələrinin birində
Mir Teymur Məmmədov evinin
fasadındakı əl işlərindən birini
yoldan keçən 17-18 yaşlı uşaqların
sındırdığını ürək ağrısıyla qeyd

yazılıb. Amma Qız Qalasının XII əsrə aid
olduğunu ruslar yazıblar. Onu da qalanın
üzərindəki kitabəyə əsasən yazıblar,
çünki həmin kitabə Şah I Axsitanın
zamanından ora vurulub.

etmişdi. Həmin heykəlciyin
30
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Otağın küncündəki radioda caz

silah və quş – ovçu, bel isə əkinçiliklə

musiqisi səslənir... Söhbətə

məşğul olduğuna işarə edə bilər. Elə

başladığımız andan bəri müxtəlif

rəsmlər də vardır ki, onlarda insan atın

caz musiqiləri bir-birini əvəz

üstündə təsvir edilib. Bu element həmin

edir. Bununla fərqinə varırıq

adamın ya kəndxuda, yad da böyük

ki, Mir Teymur Məmmədov caz

rütbəli şəxs olduğunu bildirir. Məhz

sevənlərdəndir. Daha sonra o, iş

bu nişanları-petroqlifləri Mir Teymur

prosesi haqqında bunları danışdı:

müəllim köçürərək, onları öz əsərlərində

– Çox vaxt əsərlərin çertyojunu
hazırlamıram. Hərdənbir cızmaqara

əks etdirib.
Cəfər Əliquliyev söhbətimizin

edirəm. Amma bir də görürsünüz

davamında bizi digər otağa dəvət

ki, o cızmaqaradan tamam fərqli bir

etdi. Otağın hər tərəfində əl işləri var

kompozisiya yarandı.

idi. Ayağımızı qoymağa yer tapmır,

Söhbətimizin davamında Mir

ehtiyatla hərəkət etməyə çalışırdıq

Teymur Məmmədovun şagirdi Cəfər

ki, hansısa əsərə toxunmayaq. Cəfər

Əliquliyev də bizə qoşulur və evin

müəllim Mir Teymur Məmmədova

divarlarını bəzəyən əl işləri haqqında

həsr etdiyi “Ustad” adlı əsərindən

məlumat verməyə başlayır:

bəhs etdi:

– Rayonlarımızda sandıq qəbirlər

– Bu mənim diplom işimdir. 2002-

var ki, onların üzərində müxtəlif

ci ilə aiddir. Mir Teymur müəllimin

elementlər həkk olunub. Bu elementlər

əl işlərindən ibarət kompozisiya

qəbirdə yatan şəxsin hansı peşəyə sahib

hazırladım. Gördüyünüz bu büst isə

olduğunu göstərən nişanələrdir. Məsələn,

həmin kompozisiyanın üst hissəsidir.

qayçı və tikiş maşını işarəsi insanın dərzi,

“Ustad” kompozisiyası indi Rəssamlıq
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Akademiyasında saxlanılır.
Cəfər Əliquliyev bu otaqda
bizə həm öz əl işlərindən, həm də

böyük sərvətə malikik. Neçə əsrin gili
əlimizdən gəlib keçir.
Cəfər Əliquliyevdən əsərlərin

ustadı Mir Teymur Məmmədovun əl

hazırlanmasında hansı rənglərdən

işlərindən danışdı:

istifadə edildiyini soruşduq:

– Burda elə əl işləri var ki, əvvəl

– Bu rənglər müxtəlif metalların

hazırlanıb, sonra kənara qoyulub. Hətta

duzlarından hazırlanır. Məsələn, yaşıl

illərlə qalanlar var. Bir də görürsən ki,

rəng misin, boz rəng qurğuşunun

çoxdan hazırladığın heykəlciyə sonradan

duzudur. Bir də hazır piqmentlər var ki,

elə elementlər, elə hissəciklər əlavə

keramik zavodlarda hazırlanır. Onları

edirsən ki, tamam başqa kompozisiya

hazır alırıq. Baha olmasına baxmayaraq,

yaranır. Bu işləri hazırlamaq üçün

almağa dəyər. Kim ki, bu işə bağlıdır,

vaxt məhdudiyyəti yoxdur. Çünki

bahalığa baxmır. Məsələn, elə rənglər

məhdudiyyət olsa işləmək çətinləşər.

var ki, əlimizə nadir hallarda düşür. Buna

Ancaq sərgilər keçiriləndə məcburən

misal olaraq qara və tünd göy rəngdə

vaxta görə çalışmalı oluruq. Məsələn,

olan kobaltı göstərmək olar. Rənglərin

məndə evdə elə iş var ki, bir ildir

əksər hissəsini Rusiyadan gətiririk.

bitirməmişəm. İstədiyim effekti almaq

Söhbətimizi evin 1-ci

üçün gözləyirəm. Rəng özünə gəlməlidir.

mərtəbəsində davam etdiririk. Cəfər

Çoxu elə bilir ki, boyanı çəkmək elə

müəllim divara yapışdırılmış əl

rəssam olmaq deməkdir. Amma belə

işlərinin mənalarını bizə izah edir:

deyil.
Evin fasadındakı işlər demək olar ki,

Onu da qeyd edir ki, bu əsərləri
yapışdırmaq üçün xüsusi, dənizdə

5 ilin ərzində yığılan əsərlərdir. Mən də

istifadə üçün olunan sementdən

bunların hazırlanmasında Mir Teymur

yararlanırlar.

müəllimə kömək etmişəm. Əl işləri

Danışa-danışa daha bir otağa

ayrı-ayrı ölçülərdə olduğundan onlar

adlayırıq. Bu otağı da Mir Teymur

elə yığılmalıdırlar ki, aralarında boşluq

Məmmədovun və Cəfər Əliquliyevin

qalmasın. Bunun üçün də kiçik daşlardan

əl işləri bəzəyir. Cəfər müəllim bizə

istifadə edirik. Günəşlidən, Şamaxıdan,

qeyri-adi formalarda hazırlanan

Ağsudan gətirdiyimiz gillərlə işləyirik.

çaydanları göstərir:

Mir Teymur müəllim həmişə deyir ki, biz
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– Burda elə çaydanlar var ki, məişətdə
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istifadə etmək üçündür. Elə işlər də
var ki, onları suvenir kimi kolleksiyada
saxlamaq olar. Bu, MDB-dir. Sovetlər
birliyinə daxil olan 15 respublikanın
sovetlər dağıldıqdan sonra birləşməsi.
Amma sovetlər birliyi dağılsa da, bu 15
respublikada həmin rejimin təzahürləri
qalmaqdadır.
Bunlar isə damğalardır. Azərbaycanla
bağlıdırlar. Türk damğalarıdır. Bunlar
da xalçalardır. Xalçaların üzərində
əks olunan naxışlar damğalardan
götürülüb. Bu, kukutendir, mənim
işimdir. Bunu müasir formada
hazırlamışam. Həmin elementlər naxış
kimi qadın fiqurunun üzərində qurulub.
Rumınlarda kukuten müqəddəs qadın
simvoludur. Onlar qadını həddindən artıq
C.Əliquliyev “Ustad”

müqəddəsləşdiriblər. Tarix muzeyində bu
fiqura oxşayan eksponatlar çoxdur. Yəni
bizim tariximizdə də bu cür fiqurlar olub.
Rumınlarda bu fiqurlar neolit dövrünə,
bizdə isə paleolitdən də əvvəlki dövrə
aiddir. Qobustan qayaüstü rəsmlərində
də bu elementləri görmək olar. Bəzən
insanlar elə düşünürlər ki, hansısa
element yalnız bir xalqa aiddir. Ona görə
də dinin insanları parçaladığı qənaətinə
gəlirlər. Amma bu naxışlar Belarusiyada
da ola bilər, Çində də ola bilər, Avropada
da.
Bu otağı da tərk edirik. Yenə
də əl işləriylə bəzənmiş divarlara
yaxınlaşırıq. Cəfər müəllim bizə
boylanan bu obrazlar haqqında
danışır:
– Bu eyvanda gördükləriniz
İçərişəhərin, Bakının xarakterik
obrazlarıdır. Yəqin ki, “Şərikli çörək”
filmində gördüyünüz bu obrazlar
USTAD dərgisi \ Mart 2016

yadınızdadır. Yuxarıdakılar isə
portretlərdir. Bura gələnlər onlara
baxanda hərə öz yaxınına, tanıdığı birinə
bənzədir.
Daha sonra yuxarı – Mir Teymur
Məmmədovun çalışdığı otağa
qayıdırıq. O divarlarda rast
gəldiyimiz balıq elementlərinin
tarixindən söz açır:
– Bakıda balıq əsas qidalardan biri idi.
Qobustanda balıq və qayıq petroqliflərinə
çox rast gəlmək olar. Bakı şəhərinin
adının etimologiyası barədə fransız əsilli
ingilis misirşünası Flinders Petri də yazıb.
O, Misir heroqliflərini deşifrə etmiş alim
kimi tanınır. Misirdə “Ölülər kitabı”
var ki, burada ən məşhur hadisələr,
ən məşhur ölkələrin adları qeyd edilib.
Flinders Petri isə “Ölülər kitabı”na
istinadən yazıb: “Bizdən şimal-qərbdə
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dənizəbənzər göl var və bu gölün suyu

necə sevdiyinin şahidi olduq.

çox duzludur. Buranın yerli əhalisi həmin

Hazırladığı əsərlərə baxanda sanki

ərazini “Bakhau” adlandırır. Həmin

onlar canlanır və bizə deyirdilər ki,

kitabədə bu ad iki cür “Bakhau” və

“mən sənin tarixinəm, məni tanı,

“Bakhou” şəklində yazılıb”. Bir sözlə,

öyrən, yadda saxla və paylaş”. Biz

bizim dənizimiz öz sərvətləriylə o qədər

də öz növbəmizdə bunları öyrənib

zəngin idi ki, məşhur “Ölülər kitabı”na

gördüklərimizi, hiss etdiklərimizi

düşə bilmişdi.

sizinlə paylaşmağa çalışdıq. Ümid

Mir Teymur Məmmədovla

edirik ki, əziz oxucularımız, siz də

söhbətimiz burda yekunlaşır.

bu yazıdan sonra sirli İçərişəhərin

Onunla və şagirdi Cəfər Əliquliyevlə

nağılvari emalatxanasına baş

ünsiyyətdə olduğumuz 2 saat

çəkmək istəyəcəksiniz. Və orada

müddətində tariximizə, keçmişimizə

gördükləriniz dünyanıza yeni rənglər

nəzər saldıq. Müşahidə etdik ki,

qatacaq.

Mir Teymur Məmmədovdan hər dəfə
nəsə soruşanda, Cəfəri dindirir,
sualı onun cavablandırmasını
istəyir. Çünki bir vaxtlar özü bunları

Hazırladı: Səma Fuadqızı,
Aytəkin Mirişova
Fotoqraf: Elvin Əsgərov

şagirdinə öyrədib və sanki indi
həm də bizim vasitəmizlə keçmiş
şagirdini imtahan edir. Onun
danışdıqlarını dinlədikcə, yaratdığı
əsərlərə baxdıqca ustadın Vətənini
34
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Su deyibdir mənə əvvəldə anam, ab ki yox!
XX yüzilin ikinci yarısında Güney
Azərbaycanda yetişən görkəmli
simalardan biri də Məhəmməd Tağı
Zehtabidir. O, hələ gənc yaşlarından öz
xalqının azadlığı və milli varlığı uğrunda
mübarizə meydanına atılmışdır. 1923-cü
ilin oktyabrında Təbriz yaxınlığındakı
Şəbistər qəsəbəsində anadan olan Zehtabi
1946-cı ildə Azərbaycan Milli Hökuməti
dövründə Güney Azərbaycanda açılmış
Məhəmməd Tağı
Təbriz Universitetinin ilk məzunlarından
Zehtabi
olub. Universitet təhsilini başa çatdırmaq
və İrandakı rejimin siyasi təqiblərindən yaxa qurtarmaq üçün Şimali
Azərbaycana mühacirət etmiş, 1979-cu ildə Pəhləvi rejimi yıxıldıqdan
sonra Təbrizə qayıtmışdır. Azərbaycanda daha çox “Su deyibdir”
misrası ilə tanınan bu vətənpərvər şairin bir neçə şeirini oxucularımıza
təqdim edirik.
Su deyibdir mənə əvvəldə anam, ab ki yox.
Yuxu öyrətdi uşaqlıqda mənə, xab ki yox.
İlk dəfə ki, çörək verdi mənə, nan demədi.
Əzəlində mənə duzdanə nəməkdan demədi.
Anam əxtər deməyibdir mənə, ulduz deyib o.
Su donanda deməyibdir yəxdi bala, buz deyib o.
Qar deyib, bərf deməyib, dəst deməyib, əl deyib o.
Mənə heç vaxt biya söyləməyib, gəl deyib o.
Yaxşı xatırlayıram, yaz günü axşamçağılar,
Bağçanın günçıxanında ki, ilıq gün yayıla.
Gəl deyərdi darayım başıvı, ey nazlı bala.
Gəlməsən gər başıvun astaca zülfün dararam.
O deməzdi ki, biya şane zənəm bir səri to.
Gən nəayi be zənəm şane səri xahəri to.
Bəli, daş yağsa da göydən, sən osan, mən də buyam.
Var sənin başqa anan, vardı mənim başqa anam.
Özümə məxsus olan başqa elim vardı mənim.
Elimə məxsus olan başqa dilim vardı mənim.
İstəsən qardaş olaq, bir yaşayaq, birlik edək,
Veribən qol-qola bundan sonra bir yolda gedək.
Əvvəla, özgə küləklərlə gərək axmayasan,
Saniyən, varlığıma, xalqıma xor baxmayasan.
Yoxsa gər zor deyəsən, millətimi xar edəsən.
Gün gələr səhfə çönər, məcbur olarsan gedəsən.
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İnadlı yahi
Verib səadətimi, almışam fəlakəti mən
Bütün cəhanə dəyişməm inan bu haləti mən.
Sevinmə dərdimə, qovdum çıxanda yurdumdan,
Qapımdan it tək özüm, eyşi, istirahəti mən.
Uşaq da sanma məni, anlıram əlifbani
Bu qədər bil, qanıram hər kiçik işarəti mən.
Bacarsa düşmən əli, qoy sinəmdə od qalasın,
Bütün cəhani gəzib, səslərəm ədaləti mən.
Gözüm elimdədi düşmən sevinməsin bu qədər,
Səhənd dağlari tək gözlürəm nəhayəti mən.
Vətən pərəstligimdə inadlı bir yahiyam,
Ki bir dəqiqə dəyişməm yuvamla cənnəti mən.
Sənindi meydan, atın çap nə qədər var qüvvən,
Təzərrü umma ki irs almışam məna`əti mən.
Həmişə laylalarından yadımdadır anamın
Ki satmayam qızıla, xəlqlə, şərafəti mən
Əcəldən olsa aman söylərəm yəqin bir gün
Vəfali xəlqimə axirdə bu hekayəti mən.
Fəraqın olmasa gər, mən vusali neyləyirəm,
Telin kəməndi gər olmazsa, xali neyləyirəm.
Qoy ağrısız bal umanlar xəyala aldansın,
Mən, olmasa arının nişi, bali neyləyirəm.
Mənim ki dünyada bir bağri qan həyatım var,
Çəməndə dağsız olan lalə ali neyləyirəm.
Həyat gər mənə olmuş sərab əvvəldən,
Öz ovçusun tora salmaz marali neyləyirəm.
Gözün işarəsi bir sehirli bəyandır əgər,
Rəqibimi ayıdan qıl o qali neyləyirəm.
Doğuldum!
Mən neyləyim, ey şux ki, divanə doğuldum,
El dərdlərinin şəminə pərvanə doğuldum.
Qəlbim o yetimlərdən, inan, ayrıla bilmir,
Sanki oların tellərinə şanə doğuldum.
Təqsir mənim yox, bu zamanınkıdır, ey şux,
Gülzara deyil, mən üzü tufanə doğuldum.
Üsyan edirəm eşqə, uzaqlaş mənə baxma,
Gəncəmsə də eşq-ülfətə biganə doğuldum.
Sus, sus, nə dedim, eşqi də rədd etmək olarmi?!
Mən ki girərək eşqilə peymanə doğuldum...
Pərvanəmiyəm, şəm`miyəm “gülşən”ə, bilməm,
Ğəmxarmi, aşiqmi, görən, ya nə doğuldum?!
36

Belə baxma!
Ey gül! Belə alçaq göz ilə
bülbülə baxma,
Bülbül, belə əla nəzər ilə
gülə baxma.
Mən neyləmişəm, afət –
dövran, ki, küsübsən?!
Əfv et məni, bəsdir, səni
tari belə baxma.
Nazınmı çəkim, ya
baxışın dərdini, bilməm.
İnsanəm axi mən də, bari,
nazilə baxma.
Nazın çəkərəm, qüdrətim
amma baxışan yox,
Allahi sevərsən, gözəlim
naz ilə baxma,
Lütfün, ğəzəbin, işvə və
nazın seçə bilməm,
Gər lütf edisən, qəhrilə
nərgis gilə baxma.
Gər olsa kəmənd ovçuda,
şahinə nə hacət,
Zülfün verərək, ey dəli
ceyran, yelə baxma.
Sinəmdə vəfa incisi bəslər
dənizim var,
Əsgilməz o, çeşmimdən
axan bu selə baxma.
Bax, xəlqə nə qimət verir
insan, nədi dərki,
“Gülşən”! geyimə,
sərvətə, şirin dilə baxma.
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“Qadın yazar
kimi maneələri
çoxdan aşmışam!”
Ankarada doğulub. Ankara
Universitetinin Əczaçılıq fakültəsini
bitirib. “Yeni Əsr” (İzmir) qəzetində
köşə yazarlığı edib. “Milliyyət
Pazar”da aktual hadisələri ironik
dillə şərh edən yazılarla çıxış edib.
“Mimoza” dərgisində Çuvaldız,
“Kazete” adlı qadın qəzetində
“Kazete-Mazete” adlandırılan
köşələrdə yazılar yazıb.
Hekayə, roman ustasıdır,
yumoristik əsərləri populyardır.
Uşaq ədəbiyyatı sahəsində də
çoxsaylı kitab və ssenari müəllifidir.

ƏSƏRLƏRİ:
Məşhur romanları: “Pirayə”,
“Eroinlə rəqs”, “Ürəyim səni çox
sevdi”, “Ən son ürəklər ölür”,
“İz”,”Kimsəsiz kişilər xoru”,
“Həsrət”,”Pəmbə və Yusuf”.
Gənclər üçün məşhur romanı:
“Yolum düşdü Amerikaya”.
Uşaqlar üçün romanları:
“Küçələrdən bir Əli”, “Bəyaz
evin sirri”, “Sevgi dolu bir
ürək”, “Ah bu yadplanetlilər”,
“Yadplanetlilər aramızda”.
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Canan Tan
– Salam, Canan xanım. Əvvəla,
müsahibə təklifimizi qəbul etdiyiniz
üçün Sizə təşəkkür edirik. Əminəm
ki, bu müsahibə Azərbaycandakı
oxucularınız üçün böyük sürpriz
olacaq və söhbətimizi maraqla
oxuyacaqlar. Əvvəlcə sizə bir sual
ünvanlamaq istəyirəm: Canan Tan
üçün “Azərbaycan” sözü nə ifadə
edir?
– Azərbaycan, mənim gözümdə dost
və qardaş bir ölkədir. Bütün Azərbaycan
türkləri də mənim dostlarım və qardaşbacılarımdır.
– Canan Tan imzası Azərbaycan
oxucusu üçün böyük əhəmiyyət
daşıyır. Bu səbəbdən də sizin
ədəbiyyata necə addım atdığınızı
bilmək maraqlı olardı.
– Mən əczaçılıq üzrə təhsil almışam!
Ancaq könül verdiyim, məşğul olduğum
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iş yazmaq və ədəbiyyatdır. Yazmaq
sevgim hələ kiçik yaşlarımda ikən başladı.
Liseydə texniki sahədə idim, özüm də
çox müvəffəqiyyətli tələbəydim. Amma
ədəbiyyat müəllimimlə birklikdə məktəb
qəzeti çıxarırdıq. İlk köşə yazılarım da
məhz o qəzetdə çıxdı. Liseyin sonuncu
sinfində oxuduğum zaman “Hisar”
dərgisinin təşkil etdiyi və tanınmış
yazıçıların, şairlərin münsif olduğu bir
yarışmada birincilik kubokunu aldım.
Bütün arzum Siyasi Bilgilər fakültəsinin
Mətbuat yayım bölümünə daxil olmaq
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idi. “Balınızmı çatmadı” soruşacaqsınız.
Xeyr, tam əksinə, universitetə Türkiyə
dərəcəsi ilə daxil oldum. Ancaq ailəmin
təkidiylə Əczaçılıq fakültəsinə yazıldım.
Məzun olan kimi də – 21 yaşın içində
idim – Diyarbakıra gəlin köçdüm. Etdiyim
heç bir şeydən peşmanlıq duymuram.
Diyarbakıra gəlin köçməsəydim, o
bölgənin insanlarından və onların başına
gələn əhvalatlardan danışan “Pirayə”ni
yaza bilməzdim. Eyni zamanda, əczaçı
olmasam da, narkotikadan asılılıqdan
danışan “Eroinlə rəqs”i və orqan
nəqlindən bəhs
edən “Ən son
ürəklər ölür”ü
qələmə alarkən
peşəm mənə çox
kömək edib.
Mən
Diyarbakırda
düz on il qaldım.
Və burada
keçirdiyim illər
mənim ədəbiyyat
dünyasına
addım atmağımı
gecikdirdi. Amma
eyni zamanda
da, “Hürriyyət”
qəzetinin təşkil
etdiyi ssenari
yarışmasında
birinciliyi də
orada olarkən
aldım. “Oğlum”
adlı hekayəm
fotoroman
kimi çəkildi və
yayımlandı.
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Bununla belə, mənim ədəbiyyat
dünyası ilə tam anlamda tanışlığım
ancaq İzmirə gəldikdən sonra baş verdi.
İlk kitabım Əziz Nesin mükafatı almış
yumoristik hekayələrdən ibarət oldu:
“İstər bənövşəyi, istər mavi”. Bir il
sonra da Rıfat Ilgaz Yumor Əhvalatları
yarışmasında da birincilik aldım.
Ardından əksəriyyəti mükafat almış uşaq
hekayələri və romanlarım çıxdı... Altı ilim
də beləcə keçdi. Artıq növbə hekayə və
romanlara gəlmişdi. Əvvəlcə “Şokalada
bulaşmış kədərlər” adlı hekayə kitabım,
ardınca “Pirayə” çıxdı. “Pirayə” mənim
üçün həqiqətən də yeni bir mərhələ
oldu. Həm yüz minlərlə adam tərəfindən
oxundu, həm də daha sonra yazılan
kitablarımın oxunmasına yol açdı. Nəticə
etibarilə artıq demək olar ki, ədəbiyyat
dünyasının mərkəzindəyəm. Və gücüm
çatdığı qədər də yazmağa davam etmək
istəyirəm.
– Türkiyədə qadın olmaq və ən
əsası qadın yazar olmaq çətindirmi?
– Yalnız Türkiyədə deyil, dünyanın
hər yerində, ən qabaqcıl, inkişaf etmiş
ölkələrdə belə qadının işi çox çətindir!
Bizim mədəniyyət qadından sahib olduğu
yaxın münasibətləri davam elətdirməyi,
ailəyə və həyatlarında əsas qüvvə
olan ataya, həyat yoldaşına, sevgiliyə,
qardaşa, oğula bağlı olmağı gözləyir.
İş həyatına girən qadın, sıfırdan
deyil, sıfırın altından işə başlamaq
məcburiyyətində qalır. Oxşar işi etsə
də, kişidən daha az pul qazanmaq
vəziyyətindədir. Nə isə ki, hər keçən
gün bir az daha çox məlumatlanan
qadınlarımız onlara verilməyən hüquqları
geri almaq yolunda əhəmiyyətli addımlar
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atmaqdadırlar.
Yazar qadına gəldikdə isə... Bu sahədə
qadının işi daha çətindir. Ədəbiyyat
tənqidçilərinin 99%-i kişilərdən
ibarətdir. Adətən də təhlil edərkən ilk
yeri həmcinslərinə verirlər. Ədəbiyyat
yarışmalarında adətən kişi yazarların
adlarını daha çox görürük. Amma mən
bu maneələri artıq aşmışam. Heç kimdən
nə tərif, nə də mükafat gözləyirəm.
Çünki mənə ən böyük mükafatı öz böyük
maraqları və ilıq sevgiləri ilə yüz minlərlə
oxucum verir.
– Səhv etmirəmsə hal-hazırda
İzmirdə – Urlada yaşayırsınız.
Oralarda bir neçə dəfə olmuşam.
Yazmaq üçün yaxşı yerdir. Sakitdir.
Mənzərəsi də gözəl... Bunun üçünmü
orada yaşamağı seçdiniz? Ədəbiyyat
və İzmir bir-birini necə tamamlayır?
– Məkan mənim üçün çox
əhəmiyyətlidir. Özüm Ankarada anadan
olmuşam. Diyarbakıra gəlin köçmüşəm.
İstanbula aşiqəm. Yazda Urlada, qışda
İzmirdə yaşayıram. Aradabir tədbirlər
üçün, ya da gəzmək məqsədilə getdiyim
yerlərlə aramızda imisti bir sevgi bağı
yaranır. Ancaq İzmirin halı tamam
başqadır. Azad və xarakterli bir şəhərdir.
İnsanları mehriban, gülərüz... Bir-birini
heç tanımayan adamlar belə burada
səninlə salamlaşa bilərlər. Türkiyədə
hər kəs İzmirin tamamilə fərqli şəhər
olması məsələsində həmfikirdilər.
Təqaüdə çıxan insanların demək olar ki,
hamısı burada yaşamaq arzusundadırlar.
Havası, suyu, dənizi, qızları gözəldir
İzmirin. Bu mühitdə yazı yazmağın son
dərəcə xoş olduğunu söyləyə bilərəm.
İzmirdə ədəbiyyat gözəldir. Ədəbiyyatda
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da İzmir... Ət ilə dırnaq kimidirlər,
bütünləşiblər.
– Bizim ölkədə demək olar
ki, bütün yazarlar oxucu sayının
azlığından şikayətlənirlər. Sizdə bu
sahədə vəziyyət necədir?
– İstər kitab sərgilərindən, istərsə də
qatıldığım tədbir və imza günlərindən
əldə etdiyim təəssüratlara əsaslanaraq
deyə bilərəm ki, Türkiyədə son 1015 il ərzində oxuyanların sayı sürətlə
yüksəlməkdədir. Xüsusilə də gənclər çox
yaxşı oxuyurlar. İnternetdə, “Bu gün
mənim doğum günümdür. Mənə başqa
bir şey deyil, kitab hədiyyə edin”, –
deyən gənclərimiz var. İmza günlərimdə
saatlarla səbirlə növbədə gözləyirlər.
Türkiyənin bir çox şəhərində kitab
sərgiləri çox tez-tez keçirilir. Adamların
sayı o dərəcədə çox olur ki, iynə atsan
yerə düşməz.
– Canan Tan üçün ədəbiyyat
ideologiya maşını ola bilərmi? Yoxsa
ədəbiyyat heç bir ideologiyaya
xidmət etməməlidir?
– Hər kəsin özünəxas ideoloji
baxışının olması danılmaz gerçəklikdir.
Və bu yanaşmanı müxtəlif yollarla
ifadə etmək mümkündür. Şübhəsiz,
ədəbiyyat da ifadə üsullarından biridir.
Mənim düşüncəmə görə, ideologiyaların
ədəbiyyatda görünməsi təbii olduğu
qədər, ədəbiyyatın ideologiyalara xidmət
etməsi də son dərəcə təbiidir.
– “Çox satılan” sözü məni narahat
edir” başlıqlı bir müsahibənizi
oxumuşdum. Bu narahatlığın altında
yatan səbəblər nədir?
– Mən “çox satılan” sözünün əvəzinə
“çox oxunan” deyilməsinin tərəfdarıyam.
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Satış sözü mənim üçün heç əhəmiyyətli
olmayan qayğıları dilə gətirir. Bundan
başqa, həmin söz oxunma nisbətini
ifadə edən sağlam bir göstərici də deyil.
Kitabxanalardan alınıb oxunan kitablar
var, yoldaşdan, dostdan borc alınıb
oxunan kitablar var... Ürəkaçan olmasa
da, əldən-ələ gəzən pirat kitabları var.
Hamısını toplasanız, oxunan kitab
sayının, satılandan qat-qat çox olduğunu
görə bilərsiniz.
– Ən çox oxunan kitabınız
hansıdır?
– “Pirayə” 12 illik romandır. Hələ
də eyni sürətlə oxunur. Ancaq ədədə
vurularsa, “Ürəyim səni çox sevdi”
birinci sırada olar. Kitabxanaçılar
Dərnəyi tərəfindən Türkiyədəki bütün
bölgə və şəhər kitabxanalarında aparılan
araşdırmalar nəticəsində ilin ən çox
oxunan kitabı seçildi. Mənə də “ən çox
oxunan yazar” adını qazandırdı. Ancaq
son romanlarımdan biri olan “Həsrət”
yüz altmış min nüsxə ilə artıq onlarla
yarışır.
– Dərc olunacaq son
romanınızdan bir az bəhs
edərsinizmi?
– Aprel ayında çıxacaq son romanımın
adı “Kələpçə”dir.
Həbsxanalarda yaşayan qadınların
başına gələn əhvalatlardan bəhs edir.
Araşdırmalarım uzun çəkdi.
Həbsxanalara getdim, məhkum
qadınlarla söhbət etdim. O havanı
udmadan, oradakı vəziyyəti görmədən bu
kitabı yaza bilməzdim. Çətin iş idi. Ümid
edirəm ki, oxucularım da fərqli janrda
yazılmış bu həyat hekayələrini sevərək
oxuyacaqlar.
USTAD dərgisi \ Mart 2016

həmsöhbət

– Yazar üçün bütün kitabları
dəyərlidir, amma yenə də hansısa
əsərini daha çox sevir. Sizin ən çox
sevdiyiniz roman hansıdır?
– Belə bir seçim etməyim mümkün
deyil. Bir anaya “Hansı övladını daha
çox sevirsən?” demək kimi bir şeydir
bu. Ancaq ən son doğulan, evin ən
balaca uşağına bir az daha çox diqqət
göstərirlər.. Bu anda mən də çıxmaq üzrə
olan kitabıma – “Kələpçə”yə bir az çox
qayğıyla yanaşıram, deyəsən.
– İlk oxumağa başlayan birinə
hansı kitabı oxumasını məsləhət
bilərdiniz?
– Hər kəsin başlanğıc kitabı fərqlidir.
Oxuduğu ilk kitabdan xoşlanmayan
biri ümumiyyətlə,
oxumaqdan soyuya
bilər. Ona görə də öz
kitabını özü seçməlidir.
Seçdiyi kitabın ədəbi
dəyərə malik olması
əsas şərt deyil. Yetər ki
oxuyana kitab oxuma
ləzzətini yaşada bilsin.
Oxuma alışqanlığı
qazanan adam isə
zaman keçdikcə
onsuz da seçici
olmağı bacaracaq.
Oxucularımdan teztez eşitdiyim bir söz
var: “Əvvəllər kitab
oxumaq kimi bir
vərdişim yox idi. Sizin
kitablarınızla başladım”.
Mən heç kimi
kitablarımı oxumağa
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yönləndirmirəm. Amma “nəzərə alın”
deyə bilərəm.
– Özünüzün ən çox sevdiyiniz
roman, “mütləq oxunmalı” dediyiniz
kitab varmı? İstər xarici, istər yerli
yazıçılardan...
– Ad çəkmək lazım gələrsə, Yaşar
Kamalın “İncə Məməd”ini, Zülfü
Livanelinin “Serenad”ını, Əhməd
Ümidin “Patasana”sını, Əlif Şəfəqin
“Baba və bic”i ilk ağlıma gələnlərdir.
Xarici yazıçılardan isə Viktor
Hüqonun “Səfillər”ini, Tolstoyun “Anna
Karenina”sını, Harper Linin “Bülbülü
öldürmək” romanını və Anton de
Sent-Ekzüperinin “Balaca şahzadəsi”ni
oxumaq üçün siyahıya alına bilinəcək
kitablardan hesab edirəm.
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– Türk ədəbiyyatından kimləri
oxuyursunuz?
– Mən təkcə yazar deyil, eyni
zamanda yaxşı oxucuyam. Hər ay ən
azı üç-dörd kitab oxuyuram. “Türk
ədəbiyyatında oxumadığım yazar yoxdur”
desəm yerinə düşər. Ədalət Ağaoğlundan
Ayişə Kulinə, Səlim İləridən Hakan
Gündaya, İnci Araldan Ercan Kesala
qədər… Adını çəkə bilmədiyim olduqca
çox yazardan ibarət geniş müstəvidə
mütaliə dairəm var.
– Bildiyim qədərilə Nazim
Hikməti çox sevirsiniz.
Kitablarınızda sitat verdiyiniz
misralardan bunu anlamaq çətin
deyil.
– Bəli, Nazim Hikmət ən sevdiyim
şairimdir. Amma Özdəmir Asafı, Cəmal
Sürəyyanı və Edip Cansevəri də sevərək
oxuyuram.
Mənim üçün şeir çox önəmlidir.
Kitablarımda istifadə etdiyim və altında
şair imzası olmayan bütün şeirlər mənə
aiddir. Şeir kitabı çıxartmam üçün
ətrafdan mənə sıx bir təzyiq var. Kim
bilir, bəlkə bir gün şeir kitabı ilə də
çıxdım qarşınıza.
– Dünya ədəbiyyatında olduğu
kimi, sizdə də, bizdə də məşhur
ədəbiyyatı, yəni çox satılan əsərləri
ciddi ədəbiyyat olaraq qəbul
etməyənlər var. Bu barədə nə
düşünürsünüz?
– Bir əsərin ədəbiyyat dəyəri daşıyıb
daşımadığına kimin qərar verəcəyi
mübahisəli məsələdir. Bir kitab az
oxundu deyə ədəbi dəyər qazanmaz. Ya
da çox oxunan hansısa kitabın ədəbiyyat
dəyəri daşımadığını iddia etmək, haqsızlıq
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ola bilər. Məsələn, Səbahəddin Əlinin
“Kürk mantolu Madonna”sı aradan
onlarla il keçməsinə baxmayaraq, çox
satılanlar siyahısında öz yerini qoruyur.
Bu əsərin ədəbiyyat dəyəri daşımadığını
kim iddia edə bilər?
Kitablarla bağlı bəzi jurnallar
çox satılan kitablar siyahısını
hazırlayarkən əsərləri “Ədəbiyyat”
və “Ədəbiyyatdankənar” kimi ayrıayrı kateqoriyalarda qiymətləndirirlər.
Məqsədəuyğun davranışdır. Ancaq
mənim şəxsi fikrimə görə aradakı fərqə
ən dəqiq rəyi ədəbiyyata könül vermiş
gerçək oxucular verə bilərlər.
– Bütün dünyada qadın yazarlar
kişilər qədər tanına bilmirlər. Bu,
qadınların səmimi olaraq, içlərindən
gəldiyi kimi yazmaqdan qorxduqları
üçünmü belədir? Yəni kişi ağlına
gələn hər şeyi yazır, qadın yaza
bilmirmi? Məşhur bir qadın yazar
olaraq, bu məsələ ilə bağlı nə
düşünürsünüz?
– Həm Türkiyədə, həm də xaricindəki
kitab sərgilərində, “Türk Ədəbiyyatında
Qadın” mövzulu müzakirələrə qatıldım,
konfranslarda iştirak etdim. Bir çox
dərin araşdırmalar apardım. Fatih dövrü
qadın şairlərindən başlayıb günümüzə
qədər uzanan müddətdə, əli qələm tutan
qadınların keçirdiyi təkamülü izlədim.
Bəli, qadınlarımız əvvəllər son dərəcə
ürkəkmiş. İctimai təzyiqlər səbəbiylə
eşqdən, sevdadan, vüsaldan, həsrətdən
danışa bilməyiblər. Ancaq indi belə bir
məhdudiyyət yoxdur. Qadın yazar və
şairlərimiz də ən az kişilər qədər sərbəst
yaza bilirlər. Dünya miqyasında də
vəziyyət eynidir.
Bundan başqa, Türkiyə üçün
danışsaq, qadın yazarların da ən az kişi
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yazarlar qədər tanınmış olduqlarını, hətta
kitablarının daha çox rəğbət qazandığını
müşahidə edə bilərik.
– Hansı kitabınızın Azərbaycan
dilinə tərcümə olunmasını
istərdiniz? Eşitdiyimiz qədərilə
kitablarınız bir çox dillərə tərcümə
olundu.
– Bəli, kitablarımdan xarici dillərə
tərcümə olunanlar var. “Pirayə” ingilis,
çin, koreya, yunan, bolqar, xorvat, alban
dillərinə, “Həsrət” alban dilinə tərcümə
olundu. Digərləri üçün də təkliflər var.
Azərbaycanda Bakı Dövlət Universiteti
Türkologiya fakültəsində kitablarımın
oxudulduğunu böyük sevinclə öyrəndim.
Kitablarımın hamısının Azərbaycan
türkcəsinə çevrilməsi məni xoşbəxt
edərdi. Oradakı dostlarım və
qardaşlarımla bir araya gəlib danışmaq,
kitablarımı imzalamaq xoşbəxtliklərin ən
böyüyü olar mənim üçün.
– Son olaraq Azərbaycandakı
oxucularınıza nə demək istərdiniz?
– Bütün azərbaycanlıları
sevgiylə qucaqlayıb, bağrıma basıram.
Uzaqdan uzağa olsa da,
onların var olduğunu bilmək mənə güc
verir. Yaxşı ki varlar və var olacaqlar ...
– Bizə vaxt ayırdığınız üçün
minnətdarıq. Çox təşəkkür edirik.
– Əslində, mən sizə Azərbaycanlı
dostlarımla görüşmək fürsəti
verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm.
Hər şey könlünüzcə olsun...
Söhbətləşdi:
Tamerlan İsmayılzadə
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Bill Klinton,
Marqaret Tetçer və ...
Aygün Bünyadzadə

“Uşaqlar qarşısında xidmətlər
üçün” Polşanın və BMT-nin
beynəlxalq “Təbəssüm Ordeni”
1968-ci ildə Polşada təsis edilib.
“Təbəssüm Ordeni” dünyada yeganə
ordendir ki, göstərdiyi mehribanlığa,
dostluğa və səbrə görə millətindən,
dinindən, yaşadığı yerdən asılı
olmayaraq böyüklərə uşaqlar
tərəfindən təqdim edilir.
Polşada yaranmasına baxmayaraq
Ordeni vermək təklifini başqa ölkələrdən
olan uşaqlar da dəstəkləyirlər. Onu da
qeyd edək ki, BMT Baş katibinin qərarı
ilə 1979-cu ildə “Təbəssüm Ordeni”
beynəlxalq status alıb. 1996-cı ildə Polşa
şəhərlərindən Rabka-Zdruyda “Təbəssüm
Ordeni”nin tarixinə həsr olunmuş muzey
yaradılmışdır.
Orden cəngavərlərini ildə iki dəfə
olmaqla Polşanın məktəb və liseylərində
keçirilən müzakirə və səsvermə
nəticəsində seçirlər. Bu seçim prosesi
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baharda və payızda olur. Əksəriyyəti
Polşa vətəndaşı olan 60 nəfərlik
komissiyaya həmçinin digər ölkələrin
də vətəndaşları daxil olurlar. Bu ölkələr
isə İngiltərə, Argentina, Avstraliya,
Belarusiya, Fransa, İsrail, Kanada,
Almaniya, Tunis, Ukrayna, Amerika,
İtaliya, Rumınya, Çexiya, Azərbaycan,
Gürcüstan, Yaponiya və s. ölkələrdir.
Təqdim olunduğu 38 il ərzində
bütün dünyadan 800-dən çox insan
qazanıb. Onların sırasında Bill Klinton,
Marqaret Tetçer, 14-cü Dalay Lama,
2-ci Papa İohann Pavel, Tereza Ana,
Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdulla
bin Abdel Əziz, İsveç kraliçası Silviya,
Stiven Spilberq, Nelson Mandela,
Sergey Obraztsov, Peter Ustinov, Astrid
Lindqren, Aqniya Barto, Tuve Yansson,
Coan Roulinq, Sergey Mixalkov kimi
məşhur insanlar var.
Beynəlxalq Kapitula “Təbəssüm
Ordeni” Varşavada 9 aprel 2010-cu
il iclası zamanı ilin 1-ci yarısı üçün
Kavaler “Təbəssüm Ordeni” siyahısını
elan edərkən Azərbaycan uşaqlarından
alınan qiymətlərə, müsbət rəylərə
əsasən onların sevimli nağıl yazarı
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və yaxın dostları olan yazıçı Aygün
Bünyadzadənin də bu Ordenlə təltif
edilməsi haqda qərar açıqlandı. Amma
təəssüf ki, üzərindən beş il keçməsinə
baxmayaraq, Aygün xanım indiyənə
kimi mükafatını əldə edə bilməmişdi. İndi
isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
maliyyə dəstəyi ilə nəhayət ki, öz
ördeninə qovuşa bildi.
Məlumat üçün bildirək ki, Aygün
Telman qızı Bünyadzadə 8 noyabr
1969-cu ildə Baki şəhərində anadan
olub. 1995-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin “maliyyə-kredit”
fakültəsini bitirib. Ədəbi fəaliyyətinə
2000-ci il tarixdə başlayıb. Nağıllar,
nağıl-pyes ve nağıl-povestlər yazır,
dünya xalqlarının nağıl və əfsanələrini
rus və alman dillərindən tərcümə edərək
müntəzəm olaraq dövrü mətbuatda,
xüsusilə uşaq mətbuatında
çıxış edib.
2001-ci ildə YUNİSEF, Respublika
Uşaq Təşkilatı və Minalar Əleyhinə
Milli Agentlik tərəfindən Aygün
Bünyadzadənin müəllifi olduğu “Mina
təhlükəsi” nağıl-pyesinin premyerası
olmuş və 17 sərhədyanı rayonda uğurla
nümayiş etdirilmişdir.
Qələmə aldığı və
ədəbi mətbuatda dərc
etdirdiyi ilk üç nağıla
görə 2001-ci ildə
Azərbaycan Yazıçılar
Birliyi tərəfindən “ilin
ən yaxşı uşaq əsərlərinə
görə” Tofiq Mahmud
adına xüsusi mükafata
layiq görülmüş, 2002ci ildə Azərbaycan
Respublikası Gənclər
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Təşkilatları tərəfindən “ilin gənc yazarı”
nominasiyasının qalibi olmuş, 2003-cü
ildə 2 nağıl-pyesi Azərbaycanın görkəmli
klassik dramaturqu Cəfər Cabbarlı adına
xüsusi Diploma layiq görülmüşdür.
Bu günlərdə Polşadan qayıdan Aygün
Bünyadzadədən öz təəssüratlarını
ifadə edən bir yazı ilə dərgimizə qonaq
olmasını istədik. İndi də o yazını
diqqətinizə təqdim edirik.
Asifə Əfəndi

“Mən də indi
cəngavərəm!”
2010-cu ilin əvvəlləri idi.
“Cırtdan” uşaq jurnalında baş
redaktor işləyərkən dostlaşdığım
uşaqlar bu orden üçün mənim
namizədliyimi irəli sürdülər. 2010cu ilin sentyabrında isə, Polşada,
Ordenə layiq görülməyim barədə
əmr imzalandı.
10-12 martda Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin xətti ilə Polşada oldum.
Məqsəd – layiq görüldüyüm, “uşaqlar
qarşısında xidmətlər üçün” beynəlxalq
“Təbəssüm Ordeni”nin təqdimatında
iştirak etmək idi. Etiraf edirəm – Polşaya
ilk dəfə getdiyim və dillərini bilmədiyim
üçün çox həyəcanlı idim. Bu barədə
Azərbaycanın Polşadakı səfiri Həsən
Həsənova məktub yazıb, vəziyyəti izah
etdim. Çox keçmədi ki, səfirlikdən mənə
zəng edib əmin etdilər ki, ürəklə gələ
bilərəm, bir səfirlik olaraq, qayğılarını
məndən bir an belə əskik etməyəcəklər.
Həqiqətən də, səfər zamanı, Həsən
Həsənovun şəxsi göstərişi ilə, məni hələ
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Aygün Bünyadzadə
hava limanında səfirlik nümayəndəsi
qarşılayıb, oteldə yerləşməyimə yardım
etdi, axşamüstü isə Həsən müəllim özü
şəxsən məni qəbul etmək istədiyini
bildirdi. Çox səmimi görüş oldu.
Sabahı gün səhər saat 7-də, Ordenin
idarə heyətinin sədri, eyni zamanda
Avropa beynəlxalq uşaq hüquqları
üzrə baş ombudsman vəzifəsini yerinə
yetirən Marek Mixalakla birgə Mıslitsa
şəhərinə yola düşdük. Mareklə hələ 9 il
əvvəl, rəhmətlik Ələkbər əmiyə Orden
təqdim etmək üçün Bakıya gəldikdə
tanış olmuşduq, o vaxtdan da dostluq
əlaqələrimiz vardı. Polşaya gəlməmişdən
əvvəl, o da, Həsən Həsənov kimi, məni
əmin etmişdi ki, Polşada bir an məni
tək buraxmayacaq, çünki, biz, böyük bir
ailəyik – “Təbəssüm Ordeni” kavalerləri
ailəsi! Və alə üzvü olaraq, mənim hər an,
hər dəqiqə qayğıma qalacaq.
Tədbirin Mıslitsa şəhərindəki 3 saylı
ibtidai məktəbdə keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdu. Səfirliyimizdən Elnarə
xanım Məmmədova da bizimlə idi –
o, bu səfərdə mənim danışan dilim,
eşidən qulağım idi. Belə ki, tərcüməçi
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kimi, Elnarə xanım olmasaydı, işlər
necə olacaqdı, təsəvvür belə etmirəm.
Təxminən 4 saatlıq yolboyu maraqlı
söhbətlər etdik, bunlardan ən maraqlısı
isə o oldu ki, təsadüfən çantamdan,
Bakıdan götürdüyüm limonu çıxardım
– bu limonu evdən çıxarkən, son anda
çantama atmışdım ki, birdən, təzyiqim
və ya şəkərim qalxar, gərəyim olar.
Limonu görən Marek necə ürəkdən
güldüsə! Dedi:“Aygün, ordenin yarandığı
gündən ilk kavalersən ki, mərasimə öz
Vətənindən gətirdiyin limonla qatılırsan”.
Mən də daha üstünü vurmadım və
təqdimat zamanı, uşaqlar mənim
üçün içməyə limon suyu sıxarkən,
Marek mənim gətirdiyim limonu bütün
zaldakılara nümayiş etdirib dedi: “Bu isə
Azərbaycandan gələn limondur, tanış
olun. İndi onu bizim Polşa limonları ilə
birgə qədəhə sıxacaqlar və Aygün onu
içəcək!” Bu yerdə sizə bir sirr də açım –
“Təbəssüm Ordeni” kavalerləri sırasına
qəbul olmaq üçün namizəd mütləq və
mütləq belə bir sınaqdan keçməlidir:
uşaqlar, bir neçə limonun suyunu bir
qədəhə sıxırlar. Ordenə namizədliyi
verilən şəxs bu qədəhdəki limon suyunu
birnəfəsə içməli və içdikdən sonra, yenə
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də üzündəki təbəssümü
saxlamalıdır. Bu isə,
“həyatın ən çətin
anlarında belə, heç
nəyə baxmayaraq,
balaca dostlarımın
üzünə təbəssüm
bəxş etməyə davam
edəcəyəm” mənasını
verir. Yalnız bu
sınaqdan keçənə
beynəlxalq “Təbəssüm
Ordeni kavaleri
(cəngavəri)” fəxri adı verilir.
Limon suyu ilə dolu qədəhi necə
başıma çəkdimsə, son damlasına
qədər necə içib, boş qədəhi başıaşağı
vəziyyətdə, özü də üzümdə böyük
bir təbəssümlə zaldakılara nümayiş
etdirdimsə! Ordenin kansleri mənə
yaxınlaşıb əlindəki qızılgülü çiynimə
toxundurdu və xəbər aldı: “Aygün,
sən bu sınaqdan üzüağ çıxdın. İndi
isə sualıma cavab ver – qalan həyatını
bir cəngavər kimi, uşaqlara təbəssüm
bəxş etmək uğrunda mübarizəyə həsr
etməyə hazırsanmı?” “Əlbəttə!” deyə
cavab verdim, eyni zamanda çox qürurlu
idim, çünki, hələ uşaqlıqdan, filmlərdə
gördüyüm, kitablarda oxuduğum
“cəngavər” titulunu almışdım. Və
Marek Mixalakın səsi eşidildi:”Aygün
Bünyadzadə – bu gündən rəsmən
beynəlxalq “Təbəssüm Ordeni” kavaleri
elan edilirsən! Sıramıza xoş gəldin!”
Onu da qeyd edim ki, hələ məktəbə
çatar-çatmaz elə hərarətlə qarşılanmışdıq
ki! Doğrusu, çox xoş idi. Direktorun
otağında Mıslovitse şəhərinin icra
başçısı Edvard Lasok, şəhər şurasının
sədri Gjegoj Lukaşek, məktəb nəzdində
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fəaliyyət göstərən kilsənin keşişi, Polşa
seyminin üzvü və digər qonaqlar bizi
salamlamaq üçün gözləyirdilər. Daha
sonra, məktəbin zalına, təqdimat
mərasiminin keçiriləcəyi əsas məkana
daxil olduq və... Zaldakı hər kəs
ayaq üstə bizi alqışlamağa başladı!
Bu, möhtəşəm idi! Mərasim boyu
məktəbin müəllim və şagird heyəti də
çox aktiv idilər. Tədbir zamanı Polşa
prezidentinin də tədbir iştirakçılarına
məktubu oxundu. Əsas hissə bitərbitməz Polşa televiziyasına müsahibə
verdim, müsahibədən sonra direktorun
otağına keçmək istəyirdim ki, əsl sürpriz
burda oldu – təxminən 30 uşaq məndən
imza almaq üçün, sən demə, dəhlizdə
gözləyirmişlər. Məni görər-görməz
əhatəyə aldılar. Özümü lap şou-biznes
ulduzu kimi hiss etdim və əlbəttə ki,
uşaqların hamısına bir-bir imza verdim.
Ayrılarkən, məktəbə ingiliscə dərc edilmiş
nağıl kitabından 2 nüsxə bağışladım.
Kitabları ona təqdim edərkən direktor o
qədər məmnun və xoşbəxt görünürdü ki!
Tədbirdən geri dönərkən, yolüstü,
Marek Mixalakın himayədarlıq etdiyi bir
hospitala da baş çəkdik. Bu, çox qəribə
yer idi – ölümcül xəstələr qohumları
tərəfindən ora gətirilir, onların ən böyük
arzuları həyata
keçirilirdi. Məsələn,
orda təxminən
7-8 yaşlı bir oğlan
vardı, ən böyük
arzusu, ömründə
1 dəfə də olsun
vertolyota minmək
imiş. Həmin oğlan
üçün məxsusi olaraq
vertolyot gətirilib
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və xəstə ona mindirilib, havada bir neçə
dövrə vurub. Cəmi bir neçə gün sonra
isə, ən böyük arzusuna çatmış xəstə
oğlan həyata əlvida edib.
Daha bir ortayaşlı xanımla bağlı
baxdığım süjet mənə çox təsir etdi – o
xanımın ən böyük arzusu Yunanıstanı
görmək imiş. Lakin, xəstəliyi imkan
vermirmiş ki, onu Yunanıstana aparıb
arzusuna çatdırsınlar. Belə olduqda, tibbi
personal ona sürpriz hazırlayıb: bir səhər,
əlil arabasında olan qadını otaqlardan
birinə dəvət ediblər – qapılar açılaraçılmaz qədim yunan geyimləri geyinmiş
tibb işçiləri həmin xəstə qadın üçün
qədim yunan rəqsi ifa edib, onu yunan
yeməklərinə qonaq ediblər. Qadın elə
xoşbəxt idi ki! Bu hadisədən cəmi 3 gün
sonra xəstə həyatını dəyişib.
Biz orda 1-ci mərtəbədə yatan
xəstə uşaqlara baş çəkdik, çox ağır
səhnələr vardı, amma, tibbi personal elə
şövqlə çalışırdı ki! Əlbəttə ki, bütün bu
gördüklərim bir yazıçı kimi mənə çox
böyük mövzular verirdi. Polşadakı 3-cü
gün Marek Mixalak öz yardımçı heyəti
ilə məni Varşava ilə tanış etdi – əvvəlcə,
Varşavanı 2 saatlıq gəzintiyə çıxdıq,
sonra, İrena Sendlerovanın məzarını
ziyarət etdik.
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İrena Sendlerova da “Təbəssüm
Ordeni” kavaleri olub, Böyük Vətən
müharibəsi illərində 2500-dən çox uşağı
hitlerçilərin əlindən – real ölümdən
xilas etmişdi. Onun məzarını ziyarət
edib, çiçək qoymağı özümə mənəvi
borc bilirdim. Daha sonra, “Təbəssüm
Ordeni” kavalerləri barədə xüsusi kitab
yazan müəllif mənimlə görüşüb xeyli
söhbət etdi – növbəti kitabda, barəmdə
bir neçə səhifəlik material yazmaq üçün
məlumat topladı. Ən sonda sevimli
bəstəkarım, Frederik Şopenin ürəyi dəfn
edilmiş kilsəni ziyarət etdik.
Günün axırında isə, yenidən tam
sürətlə Bakıya geri döndüm. Həyatımın
ən gözəl, ən səmərəli 3 günü beləcə,
arxada qaldı. İrəlidə isə, bir “Təbəssüm
Ordeni” cəngavəri kimi, nə qədər
görüləcək işim var. Amma, bir nüans var
– cəngavərlər, adətən, qılıncla döyüşürlər,
mənim isə qılıncım qələmimdir və bu
qələmin qüdrəti ilə dünyanın ən qəmli
uşağının da üzünə təbəssüm bəxş etməyə
çalışacağam.
Çox adam maraqlanır – niyə 6 il
sonra? 2010-cu ildə, Polşada əmr
veriləndə mən Türkiyədə idim və 3
il yarım sonra Bakıya geri döndüm.
Bakıda, həkimlər məndə şəkərli diabet
xəstəliyi aşkar etdilər, bu dəfə başım
müalicəyə qarışdı. Zaman
tapan kimi, Mədəniyyət və Turizm naziri
Əbülfəs Qarayevə məktub yazıb vəziyyəti
izah etdim, Polşaya gedib, Ordenimə
qovuşmaq üçün yardım etməsini xahiş
etdim. Çox keçmədi ki, nazir, Polşaya –
Ordenimin təqdimat mərasimində iştirak
etməyim üçün xüsusi əmr imzaladı ki,
bunun üçün ona minnətdaram. Beləcə, iş
həll oldu. Necə deyərlər, “gec olsun, güc
olsun”.
Aygün Bünyadzadə
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SƏN HARDASAN,
“ÇİÇERO ?”

Orhan Aras
Almaniyadan yazır

Yox, yox, mən o məşhur
Romalı siyasətçi və filosofdan bəhs
etməyəcəm. Hətta onun bu anda
bizə lazımlı olan “Bir yerdə həyat
varsa orda ümid də vardır“ sözünü
də şərh etməyə çalışmayacağam.
Mənim çağırdığım və sizlərin
hüzuruna gətirmək istədiyim “Çiçero“
almanların əhəmiyyətli mədəniyyət
və ədəbiyyat jurnallarından biridir.
Şərq ədəbiyyatına bu aralarda o
qədər də üz verməyən “Çiçero“ öz
dərdi ilə məşğul imiş. Ən son “Yazın
sürətiylə“ (Mit der Geschwindigkeit
des Sommers, 2009) romanıyla
alman oxucularının diqqətini çəkən
yazıçı və tərcüməçi Yuliya Şox (Julia
Schoch 1 ) “Çiçero“ jurnalı üçün
gözəl bir məqalə yazdıqdan sonra
onun dərdindən xəbərdar ola bildik.
Yuliya Şox “Nə üçün ədəbiyyatın
1

1974-cü ildə Almaniyanın Bad Saarov şəhərində dünyaya
gələn Yuliya Şox son dövr alman ədəbiyyatının ən əhəmiyyətli
yazıçılarından biri olaraq görülməkdədir.Fransızcadan etdiyi
tərcümələrlə də diqqəti çəkən Yuliya ən son tərcümə budağında
Andre Ged mükafatını almışdır.
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böhrana ehtiyacı var“ başlıqlı
məqaləsində Qərb ədəbiyyatının hansı
səbəbdən yoxsullaşdığını, gücünü
itirdiyini izah edir.
Əslində, Yuliyanın məqaləsinin
əvvəlində yazılmış “Banklar iflas
edirlər, iş yerləri bağlanır,
insanlar işsiz qalırlar, satılan
kitab sayı azalır, naşirlər şikayət
edirlər“ sözləri bu yazının içindəcə
itib gedir. Məqalənin hamısını
oxuduğunuzda anlayırsınız ki,
əvvəldə qeyd edilən bütün bu iqtisadi
böhranlar Yuliyanın heç vecinə də
deyilmiş. Onun dərdi insanın daxili
dünyasındakı yoxsullaşma imiş.
Məsələn:
“Divarlı“ zamanı yaşamamış bir
yazar yaxşı yazar deyil“ yazmasının
səbəbi budur. Çünki Qərb dünyası
Sovetlər Birliyi çökənə qədər divar
və qadağalardan həm yaxşı bir
ədəbiyyat yaratmağı, həm də böyük
pullar qazanmağı bacarmışdır.
Məşhur “007“ Ceyms Bond filmləri
də bu ədəbiyyatın reklam bölümləri
idi. Təbii ki, Sovetlər Birliyi də eyni
yolu izləyirdi və onların filmlərinə,
romanlarına görə də Amerika və
Qərb dünyası yerlərdə sürünürdü.
Yuliya bütün bu kompleks
qaralamalar, propaqandalar sonrası
həll edilən, yox olan bir dünyanın
zərər çəkmişlərini axtarıb tapır, onları
deşifrə edir. Məsələn, sürgün edilmiş
Praqalı rəssam Sabina...
“Praqalı rəssam Sabina, “öz
divarının öhdəsindən gəlməyi“
Milan Kunderanın “Mövcudluğun
Dayanılmaz yüngüllüyü”
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romanından öyrənir. Amma
İsveçrəyə 4 illik sürgün həyatından
sonra nəhayət ki, o daşımaq
məcburiyyətində olduğu heç bir yükün
qalmadığını dərk edir. Nə istəyirsə
edə bilir. Məsələn, təqib olunmaq
və intiqam alınma qorxusu olmadan
sevgilisini tərk edir. Bundan başqa,
azadlığa qaçışından sonra ağır həyat
şərtləri və siyasi günahlandırmalar
ortadan qalxır. Birdən-birə başa düşür
ki, insan, ölkəsi, ailəsi, eşqi haqqında
danoslar da yaza bilərmiş. Amma
ölkə, ailə, eşq yoxsa, nə edəcəksən?
Kim haqqında danos yazacaqsan? Bu,
maraqlı və ağrıverici bir itki deyilmi?
Sabinanın birdən-birə hiss etdiyi və
fərqində olduğu dərin, sərhədsiz bir
boşluqdur. Bir psixiatr bu vəziyyəti,
keçmiş və yox olmağın ortasında
qalmış bir insanın həyatboyu
sürəcək melanxoliyası kimi görür və
dəyərləndirir”.
Yuliya soruşur: Sabinanın bu
qorxusu, bu hüznü, bu təkliyi
bizlərə tanış deyilmi? Çətinliklərdən
boşluğa, qələbəliklərdən təkliyə,
həbsxanalardan azadlığa keçiddə
insan nələri itirir? Dəyişən dünyalar,
dəyişən yazılar, ailələr, ətraf mühit,
insanlar, birdən-birə yox olan
sistemlər, diktatorlar və boşluq...
Bu boşluqda hansı ədəbiyyatı
yazacaqsan?
Bütün zəncirlərdən xilas olmaq...
Bu nə deməkdir?
Təcrid (izolyasiya) edilməkmi? Bu
təcrübə yalnız siyasi sistemlərin
dəyişməsiyləmi ortaya çıxır? Yoxsa
başqa səbəblər də var? Dəyişən
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sərhədlərdirmi? Dəyişən, kövrəkləşən
həyat hekayələridirmi?
Məgər “zamanın divarı” özünü
hər yerdə göstərmirmi? Conatan
Franzen2 (Harper’s Essay!),
yazısında “Nə üçün bu səy?“ – deyə
qışqırarkən, sürətlə inkişaf edən və
dəyişən ünsiyyət dünyasının da Qərb
insanının təkliyi, təcridi üzərindəki
təsirini sorğulayırdı. Əvvəllər
qarşılaşmalarda doğan anlaşılmazlıqlar
indi tənhalıqlar və özünü cəmiyyətdən
soyutmaqla ortadan qalxırdı (Bunlar
klassik cəmiyyət romanlarının təməli
olan hadisələrdir!) Artıq çox normal
birliklər belə təklik və ünsiyyətsizliyi
seçərkən bütün bağlardan xilas
olan İnsan dünya səthində daha da
kiçilərək görünməz hala gəlir.
Amma bütün bu mənfiliklərə
baxmayaraq Yuliya öz dünyasını
yazıq rəssam Sabinanın dünyasına
bənzətmək istəmır və belə
yazır: “Öz gələcəyimi yazmaq
istədiyimdə Sabinanın sindromunu
yaşamayacağam. Mən uçarılığı3
seçəcəyəm.
Uçarılıq əslində, bir az da yazını
oxuyanlara görünməmək deməkdir.
Yazıdan artıq qalan təcrübə insana
kazino içində yaşamağı da öyrədir.
Mən orada oynanan, aradabir
məntiqli görünən və içinə sızmaq
mümkünsüz olan qanunlara sahib
“ruleti“ də çox sevirəm. Zaman

keçdikcə İnsan o kazinodakı masaların
birinin daimi müdavimi olur və
oradakı dəbdən düşmüş insanların
üzlərindəki çarəsizliyi və gözlərindəki
işıltını anlaya bilir...
Kiçik bir miniatür həyatı bizə qalsa
çox köhnə, yerlərdə sürünən və ya
işə yaramaz bir keşiş kimi uzaqdan da
olsa köhnə təcrübələrimizi yenidən
yaşamağa çalışarıq.
Dəyişən sərhədlər, yıxılan sistemlər,
dağılan həyatlar və kiçilən insan ...
Bu dağınıqlıq və kiçiklikdə Yuliya
kimi bizim də işimiz olduqca çətindir.
Amma məncə, ədəbiyyat o qədər
zəngin və ovsunlayıcı bir dünyadır
ki, həyatın hər nöqtəsində mütləq
qarşımıza çıxacaq və həyatda insan
nə qədər kiçilirsə kiçilsin, onları izah
etməyə davam edəcəkdir. Bu izahda
və arayışda əlbəttə ki, Ömər Xəyyam
da bizləri tək buraxmır...
Gün doğularkən səhər
xoruzları nə
üçün
Acı-acı bağırışırlar, bilirsənmi?
Dan yerini göstərib
deyəcəklər sənə:
Bir keçən keçdi, sən hardasan?

2 Conatan Franzen ( Jonathan Franzen) 1959-ci ildə
Çikaqoda doğulan Amerikalı yazar. “Özgürlük” romanı bütün
dünyada milyonlarla nüsxədə satıldı.
3 Alman orjinalında Luftigkeit olaraq qeyd edilir. Bu, bəzən
havadar olaraq da tərcümə edilir. Amma mən bu cümləyə
uçarılığın daha çox yaraşacağını düşünərək belə tərcümə
etdim.
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Kosa və Keçələ fərqli baxış
Bir Novruzu da belə qarşıladıq.
Bahar əhvali-ruhiyyəsi təkcə təbiətdə
deyil, könüllərimizdə də, ruhumuzda
da yaşanmalıdır. Bunun üçün
ruhumuzu təbiətdən ayırmamalı,
kökümüzdən qopmamalıyıq.
“Ustad” bütün oxucularını Novruz
münasibətilə təbrik edir,
hər birinizə bahar nəfəsli, bahar
sevincli günlər arzulayır. Təbiətin
al-əlvan çalarları da,
canlılığı da, gözəlliyi də yalnız
Novruzda deyil, hər zaman qəlbinizə
hakim kəsilsin! Bayramınız
mübarək!
Təqdim etdiyimiz bu yazı isə ümid
edirik ki, xalqımızın əzəli-əbədi
bayramını təkcə xatırlamamıza
deyil, daha dərindən anlamamıza
yardımçı olacaq.
Son dövrlərdə ilaxır çərşənbə və
Novruz bayramı münasibətilə televiziya
kanallarında oynanılan “Kosa-kosa”
meydan tamaşasının qəhrəmanları Kosa
və Keçəl, onların funksiyaları haqqında
düzgün olmayan fikirlər səslənir. Bəzən
hətta bu obrazların bahar bayramının
atribut və simvolları sırasından tamamilə
çıxarılması təklifi də verilir. Fikrimizcə, bu
cür yanlış fikir və təkliflərin səslənməsi
Kosa və Keçəlin daşıdığı funksiyaların
dərk edilməməsi ilə bağlıdır.
Dini-mifoloji, arxaik mifopoetik
ənənədə Novruz bayramı sakral
sferaya maksimum dərəcədə bağlılığı
ilə seçilən zaman kəsimidir. Arxaik
ritual semantikası və dəyəri ilə seçilən
USTAD dərgisi \ Mart 2016

Məmməd Məmmədov
fəlsəfə doktoru, dosent

bayram zamanının başlıca əlaməti
onun sakrallığıdır. Bir sıra bayramlar
görünüşdə dini məzmun daşımasalar
belə, mənşə etibarilə sakral-dini
mahiyyət daşıyırlar. Bayram öz strukturu
ilə kosmosun xaosdan əmələ gəldiyi
situasiyanın sərhədlərini müəyyən edir.
Sakral zamanlarda keçirilən bayramlarda
ilkin çağa qayıdılaraq mifik zamanın
yenidən canlandırıldığı düşünülmüşdür.
Novruz bayramı ilə bağlı ilk bayram
gecəsi hər şeyin bir anlığa dayandığına
dair inanc var. Bu inanc köhnə
zamanın – xaosun bitib, yeni zamanın
“başlanğıc”ını – kosmosun yaranmasını
mənalandırır. Həmin “başlanğıc” da
–kosmosun xaosdan yaradılışı anında
olan situasiyadır ki, bayram vaxtı bir
daha təkrarlanaraq aktuallaşır (Bəydili
C. (Məmmədov). Türk mifoloji sözlüyü.
Bakı: Elm, 2003).
Novruz bayramının ab-havası daxili
sərbəstlik və azadlıq sayəsində formalaşır.
Bayram zamanı kəskin şəkildə birlik
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və sosial həmrəylik hisləri yaranır,
emosional gərginlik aradan götürülür.
Bayram mərasim kimi həm fərdi insan,
həm də cəmiyyətin tələb və ehtiyaclarını
ödəmək baxımından ikili funksiya yerinə
yetirir. Rəsmi adamların, yaxud din
xadimlərinin təşkil etdiyi bayramlarda
küçə və meydanlara çoxlu insan yığılsa
da, xalq bayramlarındakı könüllülük,
təbii sevinc və sərbəstlik hiss olunmur.
Novruz xalq kütlələri tərəfindən “idealdan
doğan” bayram kimi keçirilir. Ciddilik
tanımayan xalq bayramı gülüş üstündə
bərqərar olur. Gülüşü doğum və həyat
mənbəyi sayan xalq komik folklor
nümunələrinin məzmununu da məhz
həmin baxış üzərində qurur.
Xalq gülüşünün “hamı gülür və
hamıya gülürlər” xüsusiyyəti karnavalla
əlaqəlidir. Karnaval üçün səciyyəvi
sayılan bu gülüş tipini Novruz mərasimi
şənliklərində də görmək olar. “Kosakosa” kimi meydan tamaşaları səhnədə
deyil, küçə və meydanlarda oynanılır.
Onların bu xüsusiyyətinə diqqət yetirən
Ə. Sultanlı yazırdı: ”Meydança həm
səhnə, həm də amfiteatr idi, hətta
burada səhnəni andıracaq xüsusi tikiliş
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və yaxud bir hissə yox idi... Əhali həqiqi
mənada passiv tamaşaçı deyildi, hətta
tamaşanın bütün gedişində iştirak edirdi.
Başqa sözlə, oyunbaz ilə tamaşaçı
arasında rəsmi hüdud yox idi. Oyunbaz
tamaşaçılara sual verir və cavab tələb
edirdi, oyunun məzmunca inkişafı bu
cavablardan asılı idi. Onsuz da tamaşanın
əsas məzmununu qabaqcadan bilən əhali
oyunbazın sualına arzu edilən cavabı
verirdi. Beləlikə, tamaşa daha canlı, daha
həyati, daha real şəkil alırdı”.
Novruz bayramı şənliklərində
keçirilən meydan tamaşalarında hamı
ifaçı və tamaşaçıya çevrilir, bu və ya digər
dərəcədə hamı deyib-gülür, zarafatlaşır və
oynayır.
Qışın ölümü və yazın gəlişini
gülməli şəkildə canlandıran “Kosakosa” meydan tamaşasında cəmiyyətin
bütün sosial təbəqələri tənqid hədəfinə
çevrilirdi. Özlərini tənqid hədəflərindən
ayırmayan Kosa və Keçəl başlarına
gələn əhvalatları danışdıqca öz eyiblərini
açır, tamaşanı seyr edən izləyiciləri
öz “səfeh” hərəkətlərinə güldürürdü.
Fikrimizcə, köhnə ilin tamam olub yeni
ilin başlanması zamanı oynanılan “KosaUSTAD dərgisi \ Mart 2016

novr uz qəhrəmanları

kosa” tamaşası təbiətə təsir göstərmək,
torpağı barlı-bərəkətli, məhsuldar etmək
məqsədi güdür. Folklorda ritual gülüş
həyatvericiliyi, doğuluşu rəmzləndirir.
“Kosa-kosa” mərasimi və bu
mərasimdəki Kosa obrazı təbiətin
təzələnməsi və ölüb-dirilmə mifologemi
çevrəsində təşəkkül tapır. Məlumdur
ki, erotik məzmunlu mərasim-ayin və
inanclar adət-ənənələrin təqvimlə bağlı
dövrəsiylə əlaqələnir. Bu baxımdan
“Kosa-kosa” meydan tamaşası təbiətin
bahar çağındakı oyanışını rəmzləndirir.
Çoxvariantlı tamaşa olan “Kosa-kosa”
ayrı-ayrı bölgələrimizdə şəraitə uyğun
olaraq dəyişikliyə uğrayır. Bir nəfər zirək,
hazırcavab və rəqs eləməyi bacaran
uşağın əyninə tərsinə çevrilmiş kürk
geyindirər, üzünə kağızdan hazırlanmış
üzlük taxar, başına kəllə qənd kağızından
uzun şiş papaq qoyar, belinə zınqırovlu
kəmər bağlar, boynundan zınqırov
asardılar. Tədqiqatçılar haqlı olaraq
Kosanın geyimində, qurşağa və boynuna
düzdüyü zınqırovlarda, başa geydiyi şiş
papaqda və s. də qam-şaman geyiminin
rəmzlərini görmüşlər. İnanca görə, kosa
birinci dəfə kimin həyətinə girsəymiş,
həmin il o evin içinə, həyət-bacasına
xeyir-bərəkət gəlirmiş. Ona görə də
evlərə gələn Kosa oyunçularına ev
sahibləri çörəkdən, yağdan-undan,
puldan-paradan hədiyyə verərdilər.
Beləcə, oyunçular kəndin bütün evlərini
bir-bir gəzərdilər. Bütün kənd camaatı
buna sevinər, deyər-gülərdi. Kosanın
burada icra etdiyi funksiya ilə ibtidai
çağ mərasimlərindəki sehrkar, ovsunçu
və ya din xadiminin yerinə yetirdiyi
funksiyalar arasında bir uyğunluq
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vardır (Bəydili C. (Məmmədov). Türk
mifoloji obrazlar sistemi: Struktur və
funksiya (monoqrafiya). Bakı: Mütərcim,
2007).
Kosanın ilk gəldiyi evə xeyir-bərəkət
gətirməsi əslində, onun obrazının bolluq,
artım, məhsuldarlıqla bağlı mifoloji
təsəvvürlərdən qaynaqlandığını göstərir.
Artım ideyasıyla, qadın başlanğıcıyla
bağlılığı baxımından Anadoluda Kosa
oyununun bəzi yerlərdə qadınlar arasında
oynanılması faktı da diqqəti cəlb edir. Bu
oyunda Kosa obrazını kişi qılığına girmiş
qadın canlandırır. Bolluq məqsədilə
oynanılan həmin oyunda Kosanın
ətrafında 8-10 qadın dolanar ki, guya
bunlar da Kosanın arvadlarıdır. Mifoloji
yozumda bu, Kosanın cinsi gücünün
artıqlığına işarədir. Bütövlükdə həyatın
dövriliyi, ölumsüzlük və ya ölüb-dirilmə,
eləcə də artım ideyası ətrafında birləşən
obrazlarda cinsi, erotik güc nəzərə
çarpan keyfiyyətlərdəndir.
Təbiətlə yaşanılan çağın qalığı
olan ritual qaynaqlı, mərasim xarakterli
oyun və tamaşalarda ehtiraslı hərəkət
və rəqslərlə torpağın verimli olmasının
təmin ediləcəyinə inanılırdı. Bədənin
daxilində yaranan, özü-özünə və ya güc
təsirilə üzə çıxan gülüş sanki mayalanma
və doğuluşun böyük sirlərini təkrarlayır.
Azərbaycan xalq teatrı tarixinə dair
araşdırmalarda artım ideyası ilə bağlılıq
da bu mərasim tamaşası ilə əlaqəli
qiymətli etnoqrafik detala rast gəlinir;
xalq arasında yaşamaqda olan əqidəyə
görə, guya uşağı olmayan bir kəs Kosa
rolunda çıxış etsəymiş, onun oğlu olarmış
(Allahverdiyev M.Q. Azərbaycan xalq
teatrı. Bakı: Maarif, 1978). Bu etiqad,

53

n ovr uz q ə h r ə ma n la rı

mifoloji simvolikasına görə Umaya
tapınanın oğlu olacağı əski inamı ilə
səsləşir. Kosanı oynayanın bəxtinin
açılacağı inamı da artım ideyasından
gələn eyni kökə bağlıdır. Gülməli sözlər
deyə-deyə meydan dolaşan Kosanın
zarafatlar eləməsi, tamaşanı seyr
edənlərin gülüb uğunması belə artım
ideyası ilə əlaqədardır. Mifoloji ənənədə
hər yeni həyat nişanı gülüş motivi ilə
müşayiət olunur. Deməli, buradakı gülüş
ritual məna daşıyır.
Kosanın kürkü tərsinə geyməsi,
eybəcər və çirkin olması və s. gülüş
doğurmaq üçün uydurulan zahiri qüsur
deyil, əksinə onun sakral dünyaya
məxsusluğundan xəbər verir. Belinə
zınqırovlu kəmər bağlaması, boynundan
zınqırov asması mifoloji düşüncədə
kosanın cinsi gücünə işarədir.
Əski bayramlardan qalma və
elliklə oynanılan bütün kütləvi tamaşa
və oyunlar dirilik, bolluq və bərəkəti
rəmzləndirir. Simvolik olaraq Kosa adı ilə
bağlanan tamaşa və oyunlar köhnə ilin
qovulması, yeni ilin gəlişiylə bağlanılır.
Kosanın artım, bərəkət ideyası ilə
əlaqəsi Həmədanda icra olunan oyun
zamanı “Kosa gəldi” sözlərinə “Xoş
gəldi” deyiləndən sonra “Nə gətirdi?”
sualına “Bərəkət” cavab verməsi ilə
təsdiqlənir.
Quzey İraqdakı Kosa oyununa
toxunan türk tədqiqatçısı M. And
bunun eyni zamanda ölüb-dirilmə
oyunu olduğunu vurğulayır. Bu oyunun
qaydasına görə, ölən adamın üstünə su
tökərək onu dirildər, sonra da qadınla
kişi cinsi əlaqəyə girməyin tərzini çıxaran
rəqs edərlər. Burada icra edilən ölüb-
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dirilmə aktı və cinsi əlaqənin təqlidi
elementləri Kosa obrazının da ölübdirilmə, artım, bərəkət, ölümsüzlük
rəmzini öz ətrafında birləşdirən əski bir
düşüncədən gəldiyini sübut edir.
Məlumdur ki, tükün arxaik
mənalarından biri cinsi enerjinin
göstəricisi olmasıdır. İndinin özündə
də üzdə tük bitməməsinə xalq arasında
kişilikdən məhrum olmağın əlaməti
kimi baxılır. Kosa da keçəl kimi əsl
mahiyyətini zahiri çirkinlik və eybəcərlik
pərdəsi arxasında gizlədir. Deməli,
kosanın erkəkliyi, erotik gücü xədimlik
donunda təqdim edilir. Xalq inanır ki,
uşağı olmayan hər hansı bir kişi kosa
libası geyinərsə, övladı olar, yaxud kosa
hansı həyətə, evə birinci girərsə, ora ruzibərəkət gələr.
Çoxmənalı mahiyyət daşıyan xalq
gülüşündə ölümlə həyat, inkarla təsdiq içiçədir. “Kosa-kosa” tamaşasında kosaya
müraciətlə belə deyilir:
Kosama əl vurmayın,
Kosam ikicanlıdır...
Yüz əlli beş yaşında
Lap, lap cavandı kosam!
AMEA-nin m.ü., prof. M. Kazımoğlu
verilmiş nümunəyə toxunaraq bildirir
ki, yüz əlli beş yaşlı kosanın ikicanlı və
cavan olması xalq gülüşünün məğzindəki
ölüm-həyat, köhnə-yeni münasibətindən
xəbər verir. Buradakı gülüş ölümə
yox, ölüm anında yenidən doğana və
doğulana doğru yönəlir. Ölüm və həyat
eyni bir obrazda, yəni kosada birləşir.
Hamiləlik və cavanlıq yüz əlli beş yaşlı
qocalığa, yəni ölümə qarşı dursa da,
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onlar ayrılmazdır, çünki eyni bətndədirlər
(Kazımoğlu (İmanov) M. Gülüşün arxaik
kökləri. Bakı: Elm, 2005).
Ə. Axundovun tərtib etdiyi
“Azərbaycan folkloru antologiyası”
kitabının birinci cildində Kosanın bolluq,
artım və məhsuldarlıqla bağlı olması
“Kosa-kosa” tamaşasının aşağıdakı
örnəyindən də aydın olur:
Kosam bir oyun eylər
Quzunu qoyun eylər,
Yığar bayram xonçasın
Hər yerdə düyün eylər.
Həmin meydan tamaşasında
erkəkliyin xədimlik masqası arxasında
ifadə edildiyini təkə/keçi barədəki
nəğmədən də görə bilərik:
Təkəm, təkəm, axta təkəm,
Boynunda var noxta təkəm.
Erkəkliyin rəmzi hesab olunan təkənin
tamaşada axtalıq libasında təqdim
edilməsi kişiliyin kosalıq donunda təqdim
edilməsi ilə birbaşa bağlıdır. B.Abdullanın
tərtib etdiyi “Göyər, səmənim, göyər”
kitabında tamaşa ilə bağlı nəğmələrdə
həm keçinin axtalığına, həm də onun
məhsuldarlığa təsir etmək gücünə işarə
edilir:
Təkəm bir oyun eylər,
Quzunu qoyun eylər.
Kosa kimi keçəl də qeyri-adi mənşəli
bir obrazdır. Türk xalqları folklorunda
ironik qəhrəman obrazı olan Keçəl
əsas qəhrəmanın yardımçısı kimi özünü
USTAD dərgisi \ Mart 2016

göstərir, çoxbilmiş olmaqla yanaşı
hiyləgərlik səciyyəsini də daşıyır. Bir
qisim nağıllarda qəhrəmanın özünün
keçələ çevrilərək o biri dünyaya
getməsi araşdırıcıları Keçəl obrazının
da qəhrəman obrazından yarandığı
qənaətinə gətirmişdir. Bəzi tədqiqatçılar
keçəlliyin kökünü inisiasiya məqsədilə
baş verən dəyişmədə, bəziləri isə magik
qorunmada axtarır.
Nağıl və dastanlarda qəhrəmanın
köməkçisi yerində çıxış edən keçəl
surəti şamanizmdə qam-şamanın hami
ruhları ilə eyni funksiyanı yerinə yetirir.
Sehrli nağıllarda köməkçi kimi keçəllik
atributunu təkcə insan deyil, həm
də şamanın köməkçi ruhları daşıyır.
Folklorşünas M.Kazımoğlu keçəlin qeyriadi mənşəyinin təzahür formalarından
birini bu obrazın qızıl-gümüş saçlı
qəhrəmanlarla əlaqəsində axtarmağın
zəruriliyini qeyd edir.
Türk mifoloji düşüncəsində demonik
varlıqların keçəl olmaları həmin
varlıqların o biri dünyaya məxsus
olduqlarının göstəricisidir. O biri dünyaya
yollanan qəhrəmanlar həmin yeraltı
dünyanın atributunu qəbul eləyir, yəni
keçələ çevrilirlər. B. Ögəlin fikrincə, atları
ilə keçəl cildinə girən nağıl və dastan
qəhrəmanları bu yolla ilahi güc almış
olurlar. Qəhrəmanlar göydəki savaşlarda
güc tapmaq üçün keçəl olur və həmin
güclə dünyalar arasındakı sədləri
adlaya bilirlər (Ögel B. Türk mitolojisi.
(Kaynakları ve açıklamaları ile destanlar).
II cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu
Basımevi, 1995, s.76-79).
Başda tükün olmaması dünyaya
gəlişin, doğuluşun əlaməti sayılır.
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Müvəqqəti ölüm kimi rəmzləndirilən
inisiasiya mərasimlərində saçın qırxılması
“ölüm”ün ardından neofitin sanki
“yenidən doğulması” kimi mənalandırılır.
Burada gülüş, keçəllik və doğulma aktı
ilkin arxaik anlamdakı eyniyyət təşkil
edən simvolikası ilə özünü göstərir.
“Kosa-kosa” meydan tamaşasında
oxunan nəğmə örnəklərindən aydın
olur ki, keçəl də dirilik, artım, bolluq və
məhsuldarlıqla bağlıdır:
Keçəl, keçəl, mərəndə,
Arpa, buğda sərəndə...
Bir arpanı beş eylər,
Yeddi qazan aş eylər.
Kosa və keçəlin bolluq, bərəkət, artım,
məhsuldarlıq və s. funksiyaları daşıması
onların sakral dünyaya, yəni o biri
dünyaya məxsusluqlarından xəbər verir.
Bu funksiyaların müəyyənləşdirilməsi
həmin obrazlarla bağlı mülahizəyə, yəni
keçinin yaz, Kosa və Keçəlin isə qışı
təmsil etməsi fikrinə yenidən baxmaq
zərurətini yaradır. Folklorşünas M.
Kazımoğlunun fikirlərinə şərik olaraq
bildiririk ki, Kosa məhz qış, yəni
qocalıq libası geymiş yazdır-cavanlıqdır.
Belə olmasaydı, tamaşada Kosanın
artım, məhsuldarlıq funksiyasına işarə
edilməzdi. Deməli, zahiri görünüşcə,
eybəcər, çirkin, keçəl olan bu obrazlar
zəifliyi, acizliyi, qıtlığı, qışı, qocalığı
deyil, gücü, qüdrəti, yazı, gəncliyi,
məhsuldarlığı, bolluğu rəmzləndirir.

Mətbuat ədəbiyyatın təqdimatında
da, təbliğatında da, oxucunun
istiqamətləndirilməsində də çox
böyük nüfuza və gücə sahibdir.
Bu güc isə zövqlərin, subyektiv
yanaşmaların, bəzən hətta qərəzli
münasibətin belə əlində vasitəyə
çevrilə, öz əsas məzmunundan,
məğzindən, missiyasından uzaqlaşa
bilər.
“Ustad” mətbuat sahəsində
ilk addımlarını atan ədəbiyyat və
sənət dərgisidir. Əsas ağırlığımız
ədəbiyyat olduğundan, ədəbiyyat
təqdim edən mətbu orqanların
rəhbərləri ilə birlikdə “Ədəbiyyat və
mətbuat” mövzusunda dəyirmi masa
keçirmək qərarına gəldik.
Müzakirəmizin iştirakçıları,
“Azərbaycan” jurnalının baş
redaktoru İntiqam Qasımzadə,
“Ulduz” jurnalının baş redaktor
müavini Təranə Vahid, “Ədəbiyyat
qəzeti”nin əməkdaşı Sərvaz
Hüseynoğlu, “525-ci qəzet”in
ədəbiyyat buraxılışının rəhbəri
Seyfəddin Hüseynli, “Kaspi”
qəzetinin ədəbiyyat buraxılışının
rəhbəri Fərid Hüseyn, “Kulis.
az” saytının baş redaktoru Qan
Turalı, müstəqil ekspert kimi dəvət
etdiyimiz ədəbiyyatşünas alim
Himalay Qasımov, ədəbiyyatşünas
Elxan Nəcəfov, “Ustad” jurnalının
baş redaktoru Şəmil Sadiq və
jurnalın redaktoru Nərgiz Cabbarlı
idi.
Layihənin moderatoru:
Nərgiz Cabbarlıdır.
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Ədəbiyyatımız və mətbuatımız
“Konsepsiyasız ədəbi mətbuat
olmamalıdır”

Şəmil Sadiq:

nə dərəcədə öz əksini tapa bilir. Dərc

– Sizi burada görməkdən məmnunuq.

olunan materiallar keyfiyyət baxımından

Bilirsiniz ki, “Ustad” – ədəbiyyat və

bizi nə dərcədə qane edir? Redaktorlar

sənət dərgisi yeni fəaliyyətə başlayıb.

bədii mətn təqdimatında nə dərəcədə

Artıq birinci nömrəsi dərc edilib. İkinci

bədii zövqə əsaslana bilirlər və seçimdə

nömrəyə hazırlaşırıq. Və Nərgiz xanımla

azaddırlarmı? Məsələn, kənar müşahidəçi

məsləhətləşdik ki, sizinlə birlikdə ədəbi

kimi deyə bilərəm ki, ədəbi mətbuatda

mətbuatımız mövzusunu müzakirə edək.

müxtəlif istiqamətlər görünür. Rəsmi

Elə bilirəm ki, hamımız üçün maraqlı

orqanların – Yazıçılar Birliyində dərc

olacaq.

olunan jurnal və qəzetlərin bəlli xətti

Nərgiz Cabbarlı:

var. Xüsusi buraxılışların istiqaməti tam

– Mən də hər birinizi salamlayıram.

fərqlidir, saytların istiqaməti isə başqa...

Burda müxtəlif qəzet və jurnalların

Düzdür, bəzən qovuşma da baş verir.

məsul şəxsləri iştirak edirlər. Müəyyən

Yəni müəyyən müəlliflər həm rəsmi

etmək istədiyimiz əsas məsələ bundan

ədəbiyyat orqanlarında, həm də qarşı

ibarətdir ki, bugünkü ədəbi proses,

tərəfdə dərc edilirlər. Bununla belə,

bugünkü ədəbiyyatımız mətbuatımızda

demək mümkündür ki, ədəbi orqanların
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Şəmil Sadiq:
“Hal-hazırkı
ədəbi mətbuatın
ədəbiyyata verdiyi
dəstək bir yazıçı
olaraq məni qane
etmir”.

öz siyasəti var və hardasa bu siyasətə

“Sovremennik”i. Sonra illər keçdi,

tabe olaraq, qarşılarına müəyyən məqsəd

Antonovun “Sovremennik”i meydana

qoyaraq, müəyyən edilmiş istiqamətdə öz

çıxdı. O artıq başqa keyfiyyətdə jurnal idi.

fəaliyyətlərini davam etdirirlər. İstərdim

Yəni bu dərgilərin heç biri tam obyektiv

ki, əvvəlcə bu məsələyə münasibət

ola bilməz və əslində, buna cəhd etmək

bildirəsiniz.

də lazım deyil. Çünki ədəbi dərgiləri,

İntiqam Qasımzadə:

qəzetləri hansısa əqidə sahibləri, estetik

– Əvvəla sizi bu jurnalın çap olunması

düşüncə istiqamətində birləşən bir neçə

münasibətilə təbrik edirəm. Haqqında

nəfər toplaşıb hazırlayırlar və bu, onların

eşitsəm də, ilk dəfədir ki, görürəm.

ədəbiyyata münasibətidir...

Və tam səmimi deyirəm ki, buna

Nərgiz Cabbarlı:

sevinirəm. Ədəbi dərgilər nə qədər çox

– Elə bu səbəbdən də həmin dərgilərin

olsa, bir o qədər yaxşıdır. Əvvəllər bir

ətrafında ədəbi qrupların yaranması

“Azərbaycan” jurnalı var idi və hamının

prosesi baş verir. Bizdə, məsələn, 90-cı

gözü ona dikilmişdi. Müxtəlif səpkili,

illərdə zəif də olsa bu proses göründü.

müxtəlif üslublu əsərlər burda dərc edilir,

Ədəbiyyat əlavələri, dərgilər ətrafında

müxtəlif əqidəli insanlar bir jurnalda nəşr

estetik görüşləri eyni olan və ya ideya

olunurdular. Amma dünyada bu proses

baxımdan birləşən insanlar var idi.

belə deyil. Yalnız sovet hökumətində belə

Qruplar meydana gəlmişdi. “Eqo”çular,

ola bilərdi. Dünya mətbuat təcrübəsindən

“Baca”, “2+”, “Alatoran”, sonra AYO...

görünür ki, hər mətbuat orqanının öz

İntiqam Qasımzadə:

istiqaməti, öz proqramı, öz düşüncəsi,

– Bunun özü də çox gözəldi və

həyata, ədəbiyyata və sənətə öz baxışı

prosesdə rəngarəngliyə səbəb olur.

olur. Və buna görə də onun ətrafına

O ki qaldı dərgilərin ədəbi prosesi və

xüsusi müəlliflər toplaşırlar. Təsadüfi deyil

Azərbaycan ədəbiyyatını əhatə

ki, adətən belə jurnallar öz redaktorunun

etməsinə, deyərdim ki, həddindən artıq

adı ilə tanınırdı. Məsələn, Nekrasovun

geniş və hərtərəfli əhatə edir. Çünki
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Qan Turalı: “Bugünkü jurnallarda çatışmayan məhz ədəbi-estetik
cəbhələşmədir.”
sayları az deyil. “Azərbaycan” jurnalı,

olan sərtliyi qoruya bilmirik. Çünki,

“Ulduz” jurnalı, “Ədəbiyyat qəzeti”, indi

dediyim kimi, yaxşı yazıçı, yüksək

də “Ustad” dərc olunur...

səviyyəli yazı azdır.

Nərgiz Cabbarlı:
–

“Kitabçı” dərc olunurdu,

“Yazıçı”...

Nərgiz Cabbarlı:
– İntiqam müəllim davamlı olaraq

İntiqam Qasımzadə:

hansı ədəbi orqanın oxucusudur?

– Bəli,“Alatoran”ın da adını çəkək...

“Azərbaycan”ı çıxmaq şərti ilə təbii ki...

Mən uzun illərin naşiriyəm. Və ədəbi

İntiqam Qasımzadə:

aləmdə vəziyyətin necə olduğunu yaxşı

–“Ulduz”u oxuyuram. Qəzetlərin

bilirəm. İnanın mənə, müasir dövrdə

hamısına baxıram. Amma başqa jurnal

o qədər də yüksək səviyyəli ədəbiyyat

demək olar ki, oxumuram. Siz “Ulduz”

yoxdur ki, ədəbi dərgilər onu əhatə

jurnalında işləyəndə, qonşu olmuşuq.

etməyə çətinlik çəksin. Bir müddət sonra

Özünüz görmüsünüz ki, jurnala nə qədər

siz də bunu görəcək, yaxşı yazıların

iri həcmli əsərlər gəlir. Onların hamısını

qıtlığını hiss edəcəksiniz. Hələ ki ilk

oxumaq zaman alır. Özü də gələn

nömrəniz dərc olunub, ideyalar çoxdur,

əsərlərin də hamısı çap olunmur, qat-qat

amma bir neçə saydan sonra gələn

artıq yazı geri qaytarılır. Bir sözlə, geniş

yazılar, ədəbiyyat nümunələri azalacaq,

mütaliə imkanı yoxdur.

keyfiyyətcə zəifləyəcək... Bu baxımdan

Təranə Vahid:

bir daha deyirəm ki, dərgilərimiz ədəbi

– Ədəbi dərgilərin əsas missiyası təbii

prosesi kifayət qədər əhatə edə bilirlər.

ki, ədəbi prosesləri əks etdirməkdir.

Sadəcə, seçimdə daha diqqətli, daha

“Ulduz” jurnalı yarım əsrə yaxın tarixi

sərt olmaq lazımdır. Çünki ədəbiyyatın

olan jurnaldır və nəsil-nəsil insanların

gələcəyini başdansovdu yazılmış yazıların

ədəbi zövqünün formalaşmasında öz

ixtiyarına verməklə ədəbi-bədii üslubun

yeri var. Bu gün üzdə olan müəlliflərin

və ədəbi-bədii yazının səviyyəsini aşağı

əksəriyyətinin ədəbi yolu bu jurnaldan

salmağa doğru gedə bilərik.

keçib. “Ulduz” kifayət qədər azad mətbu

Nərgiz Cabbarlı:

orqandır və qapıları istedadı olan hər

– “Sərt olmaq”, – dediniz. Sizə

kəsin üzünə açıqdır. Nəzərə almalıyıq ki,

elə gəlmir ki, elə bu səbəbdən

dərgiyə üz tutanların böyük əksəriyyəti

“Azərbaycan”la bağlı “Həddindən artıq

gənclərdir. Təqdim etdikləri məhsullar

sərtdir” kimi bir düşüncə var?

ilk qələm təcrübələri olduğundan hər bir

İntiqam Qasımzadə:

müəllifin yaradıcılığına qayğıyla, diqqətlə

– Yox, bizdə sərtlik yoxdur. Əksinə,

yanaşırıq. Kiminsə şeirində, hekayəsində

biz də yetərincə sərt ola bilmir, lazım
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çox parlaq keçmişi

Qan Turalı: “Kulis”də gedən bütün materiallar,
xüsusilə bədii mətnlər mənim ədəbi zövqümü
ifadə etmir!”

var. Zamanzaman “Ulduz”a
Yasif Nəsirli,
Cabir Novruz,
Akif Hüseynov,
Əhməd Cəmil,
Yusif Səmədoğlu,
Abbas Abdulla,
Ələkbər Salahzadə,
Elçin Hüseynbəyli
kimi dəyərli
insanlar və söz
adamları rəhbərlik
ediblər. “Ulduz”un
tarixindən bu

olmasa “Debüt” rublikasında ona bu
şansı veririk.
Bildiyiniz kimi Qulu Ağsəs “Ulduz”

insanların izlərini kimsə silə bilməz. Elə
ənənələr var ki, vaxt belə o ənənələrin,

jurnalına baş redaktor təyin olunduqdan

dəyərlərin üstündən xətt çəkə bilmir.

sonra jurnalın yeni və fərqli bir dövrü

Bizə miras qalan yaxşı ənənələri qoruyub

başlayıb. Dizaynı ilə yanaşı, ümumi

saxlamağa çalışırıq. Ancaq yeniliklər

mənzərəsi də xeyli dəyişib. Hər sayı

lazımdı və mütləq olmalıdır. O ki, qaldı

bir ekspert tərəfindən təhlil olunur,

“Ulduz”un bu gün yaxşı çap olunmasına,

qiymətləndirilir və belə olduqda ədəbi

buna heç bir şübhəniz olmasın. “Ulduz”

məhsulun dəyəri daha aydın görünür.

öz tarixinin ən maraqlı dövrlərindən birini

Bundan əlavə, “Müzakirə klubu”nda

yaşayır. Azından bu sualı oxucularımıza

yeni çap olunan romanların müzakirəsi

ünvanlaya bilərsiniz.

keçirilir. “Özüylə söhbət”, “Şeir vaxtı”,

Himalay Qasımov:

“Tərcümə saatı”, “Dərgidə kitab”,

– Dərgilərin çox olması əslində,

“Tiribuna” və başqa rubrikalar gənclərin

məsələni həll etmir. Keyfiyyət göstəricisi

yaradıcılığını daha fərqli təqdim etmək

daha vacibdir. Məsələn, “Ustad”ı

üçün vasitələrdir.

oxudum, Sədi Şirazinin “Bustan”ına

Nərgiz Cabbarlı:

bənzətdim. Çünki burada təzə-

– Yəni “Ulduz” bu gün daha yaxşı

tər məqamlar kifayət qədərdir. İsa

çap olunur?

Həbibbəylinin, Şəmil Sadiqin yazıları,

Təranə Vahid:

Səməd Vurğun haqqında, sufizm

– Mənim keçmişə münasibətim

haqqında yazılar diqqətimi çəkdi. Bunlar

fərqlidir. Əgər keçmiş yoxdursa, bu

elə yazılardır ki, istər-istəməz oxucunun

gündən danışmağa dəyməz. “Ulduz”un

düşüncə sferasını genişləndirir. Həm
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intellektuallıq var, həm də rəngarənglik.

ədəbiyyat isə müəyyən mənada həmişə

Eyni zamanda, düşüncə müstəvisinə

zamanın müxalifi olur. Yəni dövlətin,

elə məqamlar çıxarılır ki, onları

hakimiyyətin istəyi ilə uyğunlaşmır. Əks

başqa jurnallarda görmürük. Təbii ki,

halda Xaqani Şirvani Axistanın sarayında

“Azərbaycan”, “Ulduz”, “Qobustan”

yağ içində, böyrək kimi üzərdi. Nəyə

jurnalları müəyyən ənənələri olan

görə həbsxanaya düşürdü ki? Təkləndi

jurnallardır. Amma yeni ədəbi jurnal

və sonda dedi ki, “Hanı dərdlərimin

olaraq “Ustad” düşüncəmizi yeni

məlhəmi zəhər, hanı həyatımı bitirən

mahiyyət müstəvisinə yönəldir. Burda

xəncər? Gəlsələr çəkmərəm onda qəm-

həm tarix var, həm ədəbiyyatşünaslıq

kədər”.

düşüncəsi, həm də bədii düşüncə... O

Bir sözlə, azad fikri ifadə edən, fərqli

ki qaldı dərgilərimizin ədəbiyyatı əhatə

bədii zövqləri və yanaşmaları göstərən

etməsinə, indi kifayət qədər dərgi var.

dərgilərin çoxluğu mütləqdir. Ancaq

Amma nə qədər çox olarsa, bir o qədər

hərənin öz seçimi olmalıdır. Hər biri

yaxşıdır. Yeri gəlmişkən, diqqətimi

öz maraq dairəsini nümayiş etdirməyi,

çəkən yazılardan birinə toxunmaq

konkret bir xətt müəyyənləşdirməyi

istəyirəm: “Ədəbiyyatın müstəqilliyi

bacarmalıdır.

və müstəqilliyin ədəbiyyatı”. Əslində,

Nərgiz Cabbarlı:

ədəbiyyat həmişə müstəqil olubdur.

– Ədəbi proses həm də yeni

“Müstəqilliyin, ədəbiyyatı” anlayışını

yaranan əsərlərlə bağlı meydana

isə bir o qədər də qəbul etmirəm.

çıxan polemikalarla canlanmalıdır.

Çünki Xaqanidən, Nizamidən üzü bəri

Amma dərgilərimizdə təəssüf ki, bu

həmişə ədəbiyyat müstəqil olub. Böyük

polemikalara daha az yer verilir. Bu da

İntiqam Qasımzadə: “Biz böyük Vətən anlayışında, torpaq anlayışında
birləşə bilərik. Amma sənət anlayışında, sənətkarlıq anlayışında birləşmək
lazım deyil”.
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aydın məsələdir. Jurnalların bunun üçün
müstəvi olması zaman baxımından,

Seyfəddin Hüseynli:
– Mən əvvəlcə “Ustad” dərgisini

operativlik baxımından bir az çətindir.

təbrik edirəm. Əlbəttə, istənilən bir

Ancaq qəzetlər, xüsusən gündəlik

ədəbiyyat dərgisinin nəşrə başlaması

qəzetlər bunu edə bilərlər. Bu anlamda

rəqabət meydanını daraldır, qızışdırır. Bu,

saytlar ədəbi prosesi dəstəkləyirlər. Həm

əslində, insanı narahat eləməlidir. Amma

də nəinki dəstəkləyir, prosesi yönləndirir,

fikirləşirəm ki, hələ bizim bu rəqabətdən

istiqamət verir, bəzən yaradırlar da.

narahat olmaq vaxtımız deyil. Daha

Yeni problemlər qoyur, yeni müzakirələr

çox sevinməliyik, çünki çap olunacaq

açırlar. Amma bu istiqamətdə də başqa

materialların yükü bir az azalır. Seçim

bir maraqlı cəhət müşahidə edilir:

imkanı yaranır. İstər qəzetlər olsun, istər

birtərəfli yanaşma! Burda həm gündəlik

jurnallar, istərsə də saytlar – bu məsələyə

qəzetlərin, həm “Ədəbiyyat qəzeti”nin

eyni şəkildə yanaşmalıdırlar. Elə müəlliflər

nümayəndələri iştirak edirlər. İstərdim

üçün də seçim imkanı artmış olur.

onlar da bu məsələyə toxunsunlar. Tutaq

Mən deyim ki, ədəbiyyata yer vermək

ki, “Ədəbiyyat qəzeti” yeni bir mərhələyə

baxımından bizim nəşrlərin müəyyən

qədəm qoydu, simasını tamamilə dəyişdi.

fərqli cəhətləri var. Məsələn,“525-ci

Amma iş orasındadır ki, bu dəyişimə də

qəzet”sözsüz ki, ədəbiyyat dərgisi kimi

bu mühitdə bir o qədər də müsbət şəkildə

yaranmayıb. Sadəcə həmin dövrdə

etiraf edilmədi. Halbuki qəzetdəki inkişaf

ədəbiyyata yer vermək sahəsində boşluq

göz önündə idi. Bununla belə deməliyəm

var idi. Yadıma gəlir ki, hətta 90-cı

ki, polemikadan orda da qismən qaçılır.

illərin axırlarında, siyasətin qaynar

Bacardıqca zəngin bədii, ədəbi material

çağlarında belə ədəbi materiallar verən

təqdim edilir, polemika isə azdır.

qəzetlərə – xüsusən gündəlik qəzetlərə
bir qədər ironiya ilə yanaşırdılar. Halbuki

Seyfəddin Hüseynli: “Bu gün bizim ədəbi
mətbuatda panorama baxışı daha çoxdur, nəinki
detallı yanaşma”...

onda da eksperiment
şəklində müəyyən ədəbi
qurumlar, dərnəklər,
bir neçə yaradıcı fərdin
yığışdığı fikir birlikləri var
idi. Və onların fəaliyyəti
təbii ki işıqlandırılmalı
idi.
Nərgiz Cabbarlı:
– O zaman
avanqardçılar,
“Eqo”çular... müxtəlif
mətbuat orqanlarında
qrup halında dərc
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olunurdular.
Seyfəddin Hüseynli:
– Bəli, bəli. Bilirsiniz, biri var ədəbi

Seyfəddin Hüseynli:
– Yox, əksinə. Düzdür, “ədəbi elita”
daha çoxdur, amma ədəbi partizanlığa

gündəmi işıqlandırmaq, biri də var

başlayan yeni nəsil də bizdə görünür.

ədəbi gündəm yaratmaq. Bu baxımdan

Müəyyən təlatümləri meydana gətirən

gündəlik ictimai siyasi qəzetlərin əvvəl

sonrakı nəsillərin hansının üstünə

ədəbiyyata marağı daha çox gündəmi

barmağınızı qoysanız, “525”-də çap

işıqlandırmaqla bağlı idi. Yəni məqsəd

olunub. Məsələ bundadır ki, o ifadə də

o idi ki, ədəbi materiallar çap olunsun.

birinci dəfə elə bizim qəzetdə işlənib...

Müəyyən ənənələr itməsin. Təbii ki,

Sonra yaxşı ki, müəyyən diferensiallaşma

qəzetin özünün də geniş kütləyə nüfuz

getdi, ədəbi dərgilərin ətrafında müəyyən

etmək baxımından müəyyən maraqları

fəallaşma yarandı.

var idi. Çünki bu ədəbi çevrələr,

İntiqam Qasımzadə:

oxuyanlar, yazanlar da böyük qruplar

–“Elita” sözü mənfi çalarlı söz kimi

idilər. Onlar da oxucu auditoriyası idi və

işlədilir?

onları da itirmək istəmirdik. Amma sonra

Seyfəddin Hüseynli:

elə orijinal bədii materiallar, eləcə də

– Nərgiz xanımla biz təxminən eyni

ədəbi mühitə baxışı, nəzəri məsələləri əks

yaşlardayıq. Mən bilirəm ki, “elita” rəsmi-

etdirən yazılar oldu ki, bunlar gündəlik

inzibati mənada işlədilir.

qəzetlərin ədəbiyyata marağını adlayaraq

İntiqam Qasımzadə:

artıq gündəm yaratmaq, polemika

– Çox nahaq yerə... Rəsmi-inzibati

mühiti yaratmaq həvəsinə döndü...

iki adam var – biri Elçin Əfəndiyev, biri

Məsələn, ortaya müəyyən təkliflər atılır,

də Anar. Bunları çıxandan sonra elə bir

yaxud hansısa yeni yazılmış roman,

rəsmi yazıçı qalmır axı...

hekayə ətrafında müzakirələr açılırdı.

Nərgiz Cabbarlı:

Bunlar çox vaxt spontan olurdu. Yəni

– Var, siyahını yenə də artırmaq olar.

məsələn, “Kulis.az” saytının indi etdiyi

Seyfəddin Hüseynli:

kimi hansısa materialı verərək “bunu

– Əslində, “elita”, “lümpen”

müzakirə edirik” deməsi kimi olmurdu.

polemikası da bizdə açılmışdı... Sonra

Müzakirə öz-özündən yaranırdı. Hərə bir

təxminən belə bir proses getdi: saytlar

qütbdən buna baxış ortaya qoyurdu və

fəallaşdı. Onlar məsələlərə o qədər

polemika mühiti meydana çıxırdı. Sonra

operativ və anında müdaxilə edə bilirdilər

tədricən ədəbiyyata yer verən qəzetlərin,

ki, prosesi işıqlandırmağa nail oldular.

dərgilərin ətrafında müəllif qrupları

Artıq təzə seçim imkanı yarandı. Kim ki

yaranmağa başladı.

əlüstü çap olunmaq, müəyyən rezonansa

Nərgiz Cabbarlı:

səbəb olmaq istəyirdisə, müzakirəsinin

– Və “525-ci qəzet”də daha çox

çox operativ keçirilməsini arzulayırdısa,

“ədəbi elita”nın orqanı kimi görünməyə

saytlara meyillənirdi. Amma sözsüz

başladı...

ki, yenə də nisbi də olsa hər kəs öz
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auditoriyasını bəlli dərəcədə qoruyub

Nərgiz Cabbarlı:

saxlaya bildi.

– Siz o panoramik baxışı ümumilikdə

Nərgiz Cabbarlı:

ədəbi mətbuata aid edirsiniz? Yəni hesab

– Amma bütün bu çoxluğa, aktivliyə

edirsiniz ki, bizim ədəbi mətbuatımız,

baxmayaraq, yenə də çatışmazlıqlar var.

həqiqətən, o panoramı verə bilir?

Bu barədə danışaq. İşin içində olan insan

Seyfəddin Hüseynli:

kimi, nədə görürsünüz bunu?

– Kifayət qədər verə bilir. Bilirsiniz,

Seyfəddin Hüseynli:

mənzərə çox genişdir və bəzən təkrar

– Biz də qəzet, jurnal buraxmışıq, hiss

çap olunma halları olur. Amma bu

eləyirik ki, elə özümüz də daxil olmaqla,

qədər ədəbi mətbuatın – saytlar da daxil

ədəbi dərgilərimizdə, ədəbi mətbuatda

olmaqla – çap etməyə məhsulu varsa,

konsepsiya tətbiqi, konsepsiyayla

deməli, mənzərə genişdir və panorama

hərəkət etmək çox çətindir. Amma iş

baxışı da var. Amma bizə indi panorama

orasındadır ki, konsepsiyasız da ədəbi

baxışından daha çox konseptual baxış

dərgi, ədəbi mətbuat, ümumiyyətlə

lazımdır.

istənilən bir proyekt effektsiz alınır.

Şəmil Sadiq:

Ədəbi mətbuatda bu xüsusilə ona görə

– Məncə, ümumi mənzərəni

vacibdir ki, pərakəndəlikdən yayınaq.

panoramik baxışla əhatə edən nə sayt,

Bizim məqsədyönlü, konstruktiv şəkildə

nə dərgi, nə də qəzet var. Niyə elədir?

fəaliyyət göstərmək vaxtımız çatıb.

Məsələn, deyək ki, “Azərbaycan”

Hətta ləngiyir də. Yəni ayrı-ayrı ədəbi

jurnalının rakursundan baxanda və

nümunələri, ayrı-ayrı müəllifləri çap

ya qapısını açıb içəri girəndə tutaq

etməkdən daha çox bəlkə hər kəs öz

ki, “kulisçiləri” görmək olmur. Yaxud

baxışını ortaya qoysa, daha düzgün

“kulis”in pəncərəsindən baxanda əks

olar... Məsələn, burada 10 kamera işləyə

tərəf çox görünmür.

bilər, amma o 10 kameranın hərəsi bir

İntiqam Qasımzadə:

rakursdan baxır, ona görə də nəticə fərqli

– Yox, onlar da bizdə dərc olunurlar.

olacaq. Ədəbi dərgilər də belədir. Elə bir

Cavid dörd-beş il bundan qabaq

rakursdan baxırsan ki, özünə lazım olanı

“Azərbaycan”da çap olunub. Rasim

göstərirsən. Yaxud lazım bildiyini... Bizdə

Qaraca da bizim müəllifimiz idi. Murad

bu gün panorama effekti, panorama

Köhnəqala da. Onlar özləri sonra AYB-

baxışı daha çoxdur, nəinki detallı baxış.

dən qopdular. Sadəcə, gördülər ki,

Ona görə arzum budur ki, bu yöndə

dediyiniz o panoramik mənzərə maraqlı

olan ən yaxşı ənənələri “Ustad” da

deyil, ona görə də tufan yaratmaq

özündə birləşdirsin və o yayğınlıqdan,

istədilər... Daha çox görünmək, gözə

pərakəndəlikdən uzaqalaşaraq sistemli

dəymək məqsədləri vardı... Bunun

şəkildə bizim ədəbi mühiti həm

üçünsə cığallıq eləmək lazım idi. İnanın

işıqlandırmaq, həm də yönəltmək

mənə, gəlsinlər, yadlarına salım ki,

baxımından müəyyən addımlar atsın.

onlardan necə yazı alırdıq. Heç bir
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Nərgiz Cabbarlı: “Ən pisi budur ki, gənclər yaşlı nəsildə tənqid etdikləri
xüsusiyyətləri özləri təkrar edir, eyni yolu gedirlər”.
problem yox idi.

rəngarəng mühit yarandı ki, orda da

Seyfəddin Hüseynli:

artıq detallı danışmağa, yəni aşağı enib

– Üzr istəyirəm, konseptual baxış

məhlə-məhlə, bina-bina təhlil etməyə

deyəndə siz təəssüf ki daha çox müəlliflər

çətinlik çəkdilər. Sadəcə buna imkan

üzərində dayanırsınız. Amma müəllifdə

qalmadı...

heç vaxt konsepsiya olmur. Müəllif

İntiqam Qasımzadə:

yalnız o konsepsiyanın tərkib hissəsi

– Konseptual baxış dedikdə,

ola bilər. Amma məsələ bundadır ki,

ədəbiyyatın ideoloji yönünü nəzərdə

konsepsiya çatışmayanda, ora istənilən

tutursunuz, yoxsa estetik?

qədər müxtəlif rəngləri təmsil edən

Seyfəddin Hüseynli:

müəllifləri qoysan belə, konseptual

–

baxış olmayacaq. Məsələ bundadır.

İntiqam Qasımzadə:

“Kulis”in yeni vaxtlarında bədii mətnin

– Bu ola bilər. Məsələn, mənimçün

Birinci növbədə estetik.

işıqlandırılması baxımından müəyyən

ədəbiyyatda heç bir ideoloji baxış yoxdur.

konsepsiya vardı. “Təqdim edərkən

Amma Azərbaycan bədii ədəbiyyatının

nəyi seçəcəyik” deyə düşünürdülər.

ənənələrinin tərəfdarıyam. Söz

Amma sonra həmin o panorama, quş

üzərində əsmək, işləmək, sözə qısqanc

uçuşundan baxış onlara da nüfuz elədi.

yanaşmaq lazımdır... Bax, bu baxımdan

Çünki yığcam mühitdir, çap olunmaq

ədəbiyyatın əsl ədəbiyyat olmasına,

üçün israr edənlər var. Bəzən material

sənətkarlığın mahiyyətinə varmağa

çatışmazlığı da olur. Beləliklə, o qədər

meyil göstərir, daha çox buna çalışırıq.
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İntiqam Qasımzadə: “Azərbaycanda bir o qədər yaxşı yazan yoxdur ki,
bu qədər jurnalı təmin edə bilsinlər”.
Çünki Azərbaycan dilinin gözəlliyini,

deyilən bir şey Azərbaycanda olmayıb.

Azərbaycan nəsrinin ənənələrini və

40-cı-50-ci illərdə də olmayıb. Hansısa

onun müasir inkişaf istiqamətini görmək

əsərin əldən-əldə yayılmasına rast

maraqlıdır.

gəlinməyib. “Arxipelaq qulaq” kimi

Seyfəddin Hüseynli:

əsərlər yaranmayıb. Sandıqlarda yatan

– Həm də “Azərbaycan” jurnalının

əsərlərimiz də yoxdur ki, indi çıxarsınlar.

öz ənənələri var. Hələ “İnqilab və

Rusiyada, Baltikyanı ölkələrdə var idi,

Mədəniyyət” adı ilə çıxanda da var idi...

amma bizdə yox.

Göründüyü kimi, bu dərginin həm ədəbi

Seyfəddin Hüseynli:

mühiti işıqlandırmaq, həm də yönəltmək

– Bizim mühit sözəbaxan idi, ona görə

missiyası olub. Amma işıqlandıranda

yaranmırdı... Yəni hər kəs öz işini bilirdi.

sovet konseptuallığına əsaslanılırdı. Nə

İntiqam Qasımzadə:

mənada? Bizə lazım olanları çap elə...

– Tamamilə doğrudur.

İstər ideoloji, istərsə də estetik planda...

Şəmil Sadiq:

İndi insanın könlü istəyir ki, bu cür

– İntiqam müəllim “yox idi”

seçimlər yenə də olsun. Məsələn, estetik

deyir, amma mənim bildiyimə görə,

baxımdan eyni cür düşünən adamlar öz

İsa Muğannanın “Türfə” romanı

düşüncələrinə yaxın bildikləri əsərləri

“Azərbaycan” jurnalında, sizin

çap etsinlər. Amma nə qədər bir kənara

stolunuzun üstündə xeyli qalıb, çap

çəkilib mariginallaşmaq olar?! Məsələ

olunmayıb.

bundadır. Hər kəs istəyir ki, mühiti

İntiqam Qasımzadə:

əhatə etsin, hamı dərc olunsun. Bu

– Mən onu çap eləməzdim axı.

bir az da milli psixologiya ilə bağlıdır...

Çünki İslam dininin əleyhinə idi...

Tutaq ki, “Alatoran”ın adını çəkdiniz.

İsa Muğannanın bütün əsərlərini çap

“Alatoran”da da xeyli sinkretizm yarandı,

eləmişəm. O, özü də hər yerdə deyirdi

müxtəlif qruplar orda dərc olundular...

ki, mənə ömrümün sonunda həyat

İntiqam Qasımzadə:

verən İntiqam olub. Mən də bununla

– Siz sovet dövründə hansısa mətbuat

fəxr edirəm. Özüylə də dost idim. Evinə

orqanında çalışmısınızmı?
Seyfəddin Hüseynli:

gedib-gəlirdim. Amma o romanı çap
eləməzdim.

– Sadəcə izləmişəm...

Seyfəddin Hüseynli:

İntiqam Qasımzadə:

– İntiqam müəllim, niyə belə bəraət

– Bilirsiniz, niyə soruşuram? Bəli,
o zamanlar ideologiya özü yaranırdı...

axtarırsınız? Hər gələn material çap
olunacaq deyə bir qanun yoxdu axı...

“Azərbaycan” jurnalı onu yaratmırdı.

İntiqam Qasımzadə:

Əksinə, bizim jurnal güzgü rolunu

– Burda İsa Muğannanın

oynayırdı. Sovet dövründə, “samizdat”
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Çox böyük islami dəyərlərə toxunan

İntiqam Qasımzadə:

məqamların olmasından danışırıq...

–“Ustad”da çap edə bilməzdiniz onu.

Başa düşürsünüz, bura Fransa deyil ki,

Kitab kimi mən də edərdim... Amma

kimsə Məhəmməd peyğəmbərə toxunan

jurnalda yox. Sayta qoymaq isə daha

fikirlər yazsın... Mən “Türfə”nin ilk iyirmi

təhlükəlidir. Çünki oxucu auditoriyası

səhifəsini oxuyanda göylərdə uçurdum

genişdir. Dərhal yayılır.

ki, yaxşı bir əsər çap edəcəyəm...

Qan Tural:

Amma sonrasını oxuyanda gördüm ki,

– Əslində, Azərbaycanda mətbu

çap etmək olmaz. Ümumiyyətlə, ədəbi

orqanlar estetik cəhətdən ayrılmalıdırlar.

dərgi elədir ki, hər nömrəyə yaxşı nəsə

Azərbaycan ədəbiyyatşünasları “Molla

tapanda sevinirsən. Bax, Qan Turalının

Nəsrəddin”lə “Füyuzat”ı həmişə yanaşı

Sabir haqqında yazısını verdik... Sabir

qoyurlar. Amma bədii-estetik mənada

haqqında nə qədər mənim məlumatım

onları yanaşı qoymaq haqsızlıqdır.

var. Hamımızın var. Amma onun yazısı
Sabirə yeni yanaşma ilə yazılıb. Hətta
Turalın içindəki Sabir sevgisi də maraqlı

Himalay Qasımov:
– Haqq yolunda onlar birgə
gedirdilər. Bunu yaddan çıxarmaq olmaz.
İntiqam Qasımzadə:

idi mənim üçün. Yaxşı yazı olanda

– Amalları da bir idi. Bunu da

həmişə sevinirik. O zaman Nizami
Cəfərov da “Türfə”ni götürdü ki, çap

unutmayaq.

etsin. Elə belə də demişdi: “İntiqam

Qan Turalı:

qorxub, mən çap edərəm”. Amma

– Amalları bir idi. Mən estetik mənada

oxuyandan sonra başa düşdü ki, olmaz.

deyirəm. “Molla Nəsrəddin” birmənalı

Şəmil Sadiq:

şəkildə Cəlil Məmmədquluzadənin adı

– O rəhmətliyin arzusu da gözündə

ilə bağlıdır. 26 il çap olunub. Və çap

getdi. Sonra mən kitab kimi çap

olunduğu müddət ərzində də – sovet

elədim. Amma həmişə arzusunda idi

dövründəki fəaliyyəti istisna olmaq şərti

ki, ölməmiş bu əsərin çapını görsün.

ilə – Mirzə Cəlilin dünyaya baxışını,

Əlyazma nüsxəsini mən
Nizami müəllimdən almışdım.
Sizin qeydləriniz də var

İntiqam Qasımzadə: “Zövqümlə seçim
etməli olsam, gərək ildə iki nömrə buraxam”.

həmin yazının üzərində. Bir
də Firuzə xanımın Nizami
müəllimə ünvanlanmış və
əsərin niyə çap olunmadığını
soruşan məktubu var. Nizami
müəllim də demişdi ki, bir az
təhlükəlidir. Özü görməsə də,
elə bilirəm ki, ruhu kitabla
tanış olub.
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onun realist ədəbi dünyagörüşünü,

buraxmaq istəsəydim, “Kulis”də gedən

maarifçi düşüncələrini əks etdirirdi. Hətta

bir çox yazını dərc etməzdim. Çünki

Mirzə Cəlil jurnalın redaktəsilə bir çox

ədəbi estetik dünyagörüşümə, estetik

hallarda özü məşğul olmasa da... “Molla

ideallarıma ziddir.

Nəsrəddin”də o dövrün kəskin ədəbi
polemikaları, hətta ictimai polemikaları
da vardı. Məsələn, “bizə hansı elmlər
lazımdır” mövzusu ətrafında çox böyük
polemikalar gedirdi. Hesab edirəm ki,

Nərgiz Cabbarlı:
– Təqdimatda müstəqil deyilsiniz,
eləmi?
Qan Turalı:
– Bəli, təqdimatda müstəqil deyilik.

bugünkü jurnallarda çatışmayan məhz

Estetik yanaşmaya qalsa, fərqli bir

o ədəbi-estetik cəbhələşmədir. ”Ədəbi

yanaşma ola bilərdi. Məsələn, təsəvvür

elita” adlandırırsınız, hansı əsasla,

edin ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalında

başa düşmürəm. Anar elitadırsa, biz

Məhəmməd Hadinin şeirini veriblər. Bu

də lümpenik? Hamımız bir mühitin

necə qarşılanardı?

yazıçısıyıq. Şəxsən mən bir redaktor kimi

Seyfəddin Hüseynli:

tam səmimi deyirəm: “Kulis”də gedən

– Amma veriblər...

bütün materiallar, xüsusilə bədii mətnlər

Qan Turalı:

mənim ədəbi zövqümü ifadə etmir.

– Əvvəllər satirik planda olan

Məsələn, mən özümçün ayrıca bir jurnal

şeirlərini veriblər. Amma ümumi estetik

Şəmil Sadiq: ““Kulis”in qoyduğu sərt, yaxud açıq tənqidi fikri, etiraf
edim ki, nə “Ədəbiyyat” qəzetində, nə “Ulduz”da görə bilirəm”.
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Seyfəddin Hüseynli: “Ədəbi mətbuatımızda davamlılıq, varislik, ənənə
bir az oynaqdı, sürüşkəndi”.
planda o görünmür. O ki qaldı bizə...

adamlar və bir-biri haqqında... Kənardan

Azərbaycanda yeganə mətbuatıq ki, Elçin

qruplaşma təəssüratı yaranır və ən pisi

Əfəndiyev də bizdə çap olunur, Seymur

budur ki, özünüz yaşlı nəsildə məhz bu

Baycan da. Nəyə görə belə edirik? Çünki

xüsusiyyəti tənqid edirdiniz.

ədəbi proses inkişaf etməlidir. Bütün

Qan Turalı:

tərəfləri göstərmək iddiasındayam.

– Ədəbiyyatda həmişə qruplar

Amma bütün tərəfləri göstərmək

olub. Bəli, mən Şərif Ağayarın

istəyəndə də istər- istəməz konsepsiya

qrupundayam. Şərif Ağayar nə yazırsa,

əldən gedir... Azərbaycan ədəbiyyatında

onu təbliğ eləyirəm. Amma Azərbaycan

Yusif Səmədoğlu məktəbi var, Əkrəm

mətbuatında bizim canlı klassiklərdən

Əylisli istiqaməti var, İsa Hüseynov

yazılanları niyə demirsiniz?

istiqaməti var... Sovet vaxtında bunların

Nərgiz Cabbarlı:

hamısı “Azərbaycan” jurnalında çap

– Biz onları da deyirik. Amma

olunurdu. Çox yaxşı... Başqa jurnal da

siz bu yolu həm tənqid edir, həm də

yox idi ki, gedib çap olunsunlar. Amma

təkrarlayırsınız.

hesab edirəm ki, biz bu fərqi müəyyən

Qan Turalı:

dərəcədə estetik planda qoymalıyıq.

– Mən konkret nümunə deyim. İki

Reallıq isə belədir ki, mümkün olmur.

ay əvvəl Şərif Ağayarın romanı çıxıb.

Bunu etiraf elədim. Biz gəncləri ilk

“Kulis”də təbliğ edilib. Amma Elçin

növbədə çap edirdik, amma görəndə ki,

Əfəndiyevin “Baş” romanı haqqında

yaşca böyük yazıçılarımız da öz yazılarını

“Kulis”də çıxan məqalələrin sayı Şərifin

bizdə görmək istəyirlər, onları da verdim.

romanı haqda çıxanlardan daha çoxdur.

Nərgiz Cabbarlı:
– Biz deyirik ki, detallı baxış yoxdur,
panorama görsənir. Amma məsələn, bir
oxucu kimi mənim üçün “Azərbaycan”

Bəs niyə o görünmür?
Nərgiz Cabbarlı:
– Sizə elə gəlir... O da görünür.
Amma verilən sualın mahiyyəti başqa idi.

jurnalının istiqaməti çox bəllidir.

Qan Turalı:

“Ulduz”un istiqaməti də həmçinin. Qan

– Elçinin “Baş” romanı haqqında Əsəd

Turalının rəhbərlik etdiyi “Kulis” saytının

Cahangirin iki yazısı, Elnarə Akimovanın

istiqaməti də eləcə... Amma etiraz

bir yazısı getdi. Şərif haqqında cəmi iki

doğuran məsələ nədən ibarətdir? Tutaq

məqalə vermişik. Bilirsiniz, Azərbaycan

ki, bir əsər yaranır. Bu əsəri orda işləyən,

ədəbiyyatşünaslığının üzərində qara

o qrupa yaxın olan biri yazmayıbsa, bir

ləkələr var. “Qətl günü” romanı çıxıb.

informasiya gedir, sonra uzaqbaşı bir yazı

Haqqında bir ildə cəmi bir məqalə çap

yazılır. Amma qrupa aid olan biri yazıbsa,

olunub. Cəmi bir məqalə. İndi burda

dayanmadan yazılır. Həm də eyni

problem nədir? Biz ədəbiyyatçılar
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ədəbiyyatı təhlil etməyək? Anarın öz

formalaşıb xüsusi ənənə qoya bilərdi.

bədii istedadından dəfələrlə aşağı olan

Söhbət tək sizdən getmir. “Azərbaycan”,

“Gözmuncuğu” haqqında ayrı-ayrı mətbu

“Ulduz” jurnallarına, “Ədəbiyyat

orqanlarda boğazdan yuxarı yazılar

qəzeti”nə də aiddir... 90-cı illərdə

yazıldı. Onları niyə demirsiz?

proses başladı, amma yarımçıq qaldı.

Nərgiz Cabbarlı:

Ədəbiyyat sevir ki, rəqabət olsun, ədəbi

–

estetik fikirlərin toqquşması olsun... O

Boğazdan yuxarı yazılar hər

zaman görünür də, deyilir də.
İntiqam Qasımzadə:
– Onları yazmağa kim məcbur
edirdi ki?
Qan Turalı:
– Yox, o ayrı məsələdir.
İntiqam Qasımzadə:
– Ayrı məsələ deyil. Qətiyyən.
Çox müxtəlif adamlar yazıblar bu əsər
haqqında. Niyə yazırdılar? Qorxurdular?
Qan Turalı:
– Demək istəyirəm ki, Anar

zaman yeni əsərlər də ortaya çıxacaq.
Amma əgər “Azərbaycan” jurnalı xüsusi
buraxılışını Elçinin “Baş” romanına
ayırırsa...
İntiqam Qasımzadə:
– Bu “Azərbaycan” jurnalının tarixində
ilk dəfə idi... Amma bundan sonra da
təkrar olunacaq. İldə bir dəfə, ola bilər
hətta iki dəfə xüsusi buraxılışlar edəcəyik.
Şəmil Sadiq:
–

Amma orda növbə gözləyən

yazılar var...

haqqında yazılanda, görünmür, amma

İntiqam Qasımzadə:

sanki Qan Turalı 3 nəfəri yığıb başına,

– Xüsusi buraxılışın jurnalın sayına heç

problem yaradır, ədəbiyyatda qalan hər

bir dəxli yox idi. Mən indi sizə bir sirr də

şey çox gözəldir.

açım. Bundan sonra janr üzrə də xüsusi
buraxılış etmək fikrim var. Məsələn,

İntiqam Qasımzadə:

dramaturgiya. Ancaq pyeslər verəcəyik.

– Bayaq dedim ki, sovet dönəmində

Yaxud hekayə...

bizdə sandıq ədəbiyyatı yox idi. Çünki

Sərvaz Hüseynoğlu:

biz sözəbaxan millətik. Mənim verdiyim

– Bilirsiniz, hər hansı bir mətbu

sualın cavabı da elə budur.

orqanın rəhbəri olmaq çətin işdir. Çünki

Şəmil Sadiq:

dərc prosesində dəyərlər, maraqlar,

– Maraqlı bir polemika alındı. Deməli,

münasibətlər toqquşur. Mən həmişə

belə bir mənzərə var: bizdə hələ ki,

düşünmüşəm ki, yumşaq, səmimi,

qruplaşma var, amma bu, cərəyan,

insanlarla yola getmək istəyən adamlar

məktəb formasına yetişmir. Məncə, ən

yaxşı jurnal, yaxşı qəzet çıxara bilməzlər.

böyük problem budur. Yəni bugünkü

Seçim məsələsində kim kəskin mövqe

qruplar 20-ci əsrin əvvəllərindəki kimi

tuta bilirsə, o da qalib gəlir. Mən bir

ədəbi cərəyan, ədəbi məktəb kimi

neçə redaktorla işləmişəm. Bunların

Nərgiz Cabbarlı: “Görünən budur ki, ədəbi orqanların hər birinin öz bəlli
siyasi xətti var, öz istiqaməti var”.
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Sərvaz
Hüseynoğlu:
“Hansısa mətbuat
orqanı sırf ədəbiyyat kriteriyasına
əsaslanacaqsa, iki
nömrədən sonra
dayanacaq”.

hər birinin özünəməxsus yaxşı, müsbət,

buraxmağa çalışıram, amma bu gün

gözəl xüsusiyyətləri olub. Bunu iş

Azərbaycan ədəbiyyatında zövqümlə

prosesində həmişə öz aramızda demişik.

seçim etməli olsam, gərək ildə iki nömrə

Ancaq deyə-deyə məhz bu gün çıxan

buraxam. Yüksək səviyyəli, elit ədəbiyyat

“Ədəbiyyat qəzeti”ni gözləmişik. Əgər

ancaq iki-üç nömrə ola bilər.

hansısa mətbuat orqanı sırf ədəbiyyat

Elxan Nəcəfov:

kriteriyasına əsaslanacaqsa, iki nömrədən

– Ədəbi mətbuatda ideologiya

sonra dayanacaq. Çünki kriteriyalara

məsələsinə toxunmanızı istəyirəm. Varmı

cavab verən yazı tapmaq həmişə

ideoloji yanaşma?

mümküm deyil. Bir qrup müəllif var ki,

İntiqam Qasımzadə:

müxtəlif mətbu orqanlarda, saytlarda

– Niyə siz ədəbiyyatda ideologiya

deyirlər ki, “Ədəbiyyat qəzeti” bizi

istəyirsiniz ki? Biz ideologiyadan ancaq

çap eləmir. Amma biz əslində həmin

mənəvi dəyər kimi danışa bilərik. Mən

adamlardan yazı ala bilmirik. Yoxdur.

ədəbiyyatda siyasi ideologiyanın tərəfdarı

Nə vaxtsa gözəl yazıları olub, amma

deyiləm. Dövlətimizi, bayrağımızı,

indi yaza bilmirlər. İsa Hüseynovun

prezidentimizi sevirəm, amma dövlət

ölümündən sonra bir müsahibə

ideologiyasının ədəbiyyata diktəsini qəbul

göndərmişdilər. Mən qoymadım orda

etmirəm. Və bizdə belə bir şey yoxdur

çox şeylər gedə, çünki biz Muğannanı

da.

aşağılaya bilərdik.

Olsa ən çox mən hiss edərdim.

İntiqam Qasımzadə:

Elxan Nəcəfov:

– İstəyirəm mövzuya qayıdaq. Ədəbi

– Deməli, ideologiyasız ədəbiyyat

dərgilərin çoxluğuna sevinirəm, amma

mümkündür?

mən gözləyirəm, heyrət edirəm ki,

İntiqam Qasımzadə:

bundan sonrası necə olacaq? Bir dəfə

– Sizin düşündüyünüz mənada

müsahibə verirdim. Səmimi bir sual

ideologiya lazım deyil. Ədəbiyyatın

verdilər ki, “Azərbaycan” jurnalı sizi

ziyanına olar... Biz böyük Vətən

təmin edirmi? Mən bu jurnalı yaxşı

anlayışında, torpaq anlayışında birləşə
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bilərik. Amma sənət anlayışında,

diqqətimi çəkdi. Hər redaktordan bir, hər

sənətkarlıq anlayışında birləşmək lazım

quruluşdan bir qəzetin ənənəsi dəyişir.

da deyil. Əksinə fərdiləşmək lazımdır.

Yəni qəzet başqa cür çıxır. Biz iki jurnalı

Fərid Hüseyn:

istinadgah hesab edirik: “Füyuzat” və

– Əslində, danışdığımız məsələlər

“Molla Nəsrəddin”. Amma təbii ki,

hamımıza aydındır. Yəni əgər bunu

onların da müəyyən dövrdən sonra

cinayət adlandırsaq, onda hamımızın

davamı gəlməyib. Bir reallığı da qəbul

əli var. Burda ziddiyyətli məsələ nədir?

etməliyik ki, hər dərgidən, qəzetdən cəmi

Deyirik ki, quplaşma olmasın, eyni

beş-altı imza çıxara bilərik ki, onlarsız

zamanda da deyirik ki, konseptual

jurnal son dərəcə zəif təsir bağışlayacaq.

baxış yoxdur. Qruplaşma olmayanda

Çünki yaxşı yazanların sayı azdır. Onları

da hamının xətrini xoş etmək məsələsi

da hamı göydə tanıyır. Tədbirdən əvvəl

ortalığa atılır. Hələlik bizim bu reallığımız

söhbət edəndə eşitdik ki, müxtəlif

dəyişməyənə qədər, vəziyyət eyni

adamlara ad verilib, Aydın Talıbzadənin

qalacaq. Çünki hesab etmirəm ki, kimsə

adı gələndə hər kəs daha çox sevindi.

tam mənada azaddır. Həm də hamıda

Çünki hamımız onu bəyənirik. Və sabah

müəyyən qədər sevilmək istəyi var. Yəni

hansımız ədəbi orqan yaratsaq, onun

heç kəs sevilməkdən imtina edə bilmir və

imzasının görünməsini istəyəcəyik.

nəticədə də ortabab ədəbiyyat təqdimatı

Nəticədə hamı hər yerdə görünür.

qaçılmaz olur. İkinci bir məsələ odur

Qəzetlə bağlı onu deyə bilərəm ki,

ki, Azərbaycanda yaxşı başlayan işlər

çalışıram yazıların çoxunu sifarişlə

bir müddət sonra yarımçıq qalır. Mən

edək. Mən bu jurnalda da istərdim ki,

mətbuat tarixi keçmişəm və qəzetləri

hansısa tematik mövzular olsun. Lap

dövrlərə görə araşdıranda bir məsələ

antoloji üslubda çıxsın. Amma hər halda,
redaktorun
görmək istədiyi
jurnal olsa
yaxşıdır. Bir
də onu deyim
ki, doğrudan
da yubiley
yazılarının çoxu
təşkil olunur.
Yubileyi keçirilən
adamın özü də
bunda maraqlı
olur. Birmənalı

Himalay Qasımov: “Ədəbi mətbuat oxucunun düşüncə
sferasını genişləndirməlidir”.
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Fərid Hüseyn: “Bütün ədəbi mətbuat orqanlarında imzalar təkrarlanır,
çünki yaxşı yazanlar azdır”.
Qan Turalı:

Amma 2014-cü ildə qurultaydan sonra

–Səhv etmirsəmsə 82-ci ildə

Yazıçılar İttifaqında Dünya ədəbiyyatı

Yazıçılar Birliyinin plenumu idi, tənqid

tərcümə mərkəzi formalaşdırılanda

haqqında danışmaq Elçin Əfəndiyevə

Səlim Babullaoğlu sədr oldu, mən

həvalə olunmuşdu. O çıxışında deyir

isə “Dünya ədəbyyatı” jurnalına baş

ki, elə adamlar var ki, onların haqqında

redaktor gətirildim. O zaman fikirləşdik

mətbuatda tənqidi məqalə görmürük,

ki, nə verək. 5 nömrə çıxandan sonra

amma yubileyləri gələndə məlum olur ki,

gördük ki, dövrün axarına uyğun olaraq

canlı klassik imişlər, biz tanımırmışıq...

heç olmasa mənzərəni vermişik. Janr

Yəni yubiley tendensiyası 80-ci illərdə

qarışıqlığı olub – bu da təbii idi... Neçə

də var idi. Bunun kökünü qədimlərdə

illərdir “İnostrannaya literatura” bir

axtarmaq lazım gəlir.

prinsiplə çıxır: hər ölkənin müxtəlif

Seyfəddin Hüseynli:

dövrlərinə aid xüsusi saylar hazırlayırlar.

–Mən hss edirəm ki, biz ədəbi

Danimarkadan tutmuş, Amerika, Fransa,

mətbuatdan daha çox ədəbi mühitin

hətta Şərq xalqları ədəbiyyatına qədər...

problemlərinə keçmişik. Bir az fərdi-

Biz də belə bir yol tutduq. Ukrayna

psixoloji yönə köklənmişik... Mən bu

nömrəsi getdi, sonra Rusiya nömrəsini

istiqamətdə özümüzün nə etdiyimizdən

buraxdıq, xüsusən 60-cı illəri ki, tam

danışmaq istəyirəm. Bayaq dedim ki,

öyrənilməyən müəlliflər vardı... Hələlik

“525-ci qəzet” bu mühitlə spontan

sonuncu nömrəmiz dünya dramaturgiyası

bağlandı. Ona görə də buna nəzarət

haqqındadır. 80-90% konsepsiyaya

etmək, hardasa müəyyən sistemə salmaq

uyğun materiallardır. Hazırda İranla

çətin oldu, indinin özündə də belə

bağlı xüsusi sayımız hazırlanır– farsdilli

davam edir. Çünki əsas profili ədəbiyyat

ədəbiyyat haqqında. Mövzular üzrə

deyil. Bayaq Fərid çox yaxşı bir söz

də dərgilərin sayını hazırlamaq olar.

dedi ki, hər gələn adamla dərgidə nəsə

Düşünürəm ki, bir az detallı, konsepsiyalı

dəyişir. Bir var ki, kökündən dəyişiklik

yanaşmaya ehtiyac var.

ola, bir də var müəyyən sifət, sima

Təranə Vahid:

qoruna. Biz “Kitabçı”nı buraxanda orda

– Saytlar tamamilə fərqli missiya

müəyyən statistika verirdik. Fransada

daşıyır, jurnallar fərqli, qəzetlər isə

jurnal var idi, 17-ci əsrdən bəri çıxır –

tamam başqa. Bunların heç birini qarşı-

onun haqqında yazmışdıq. Ruslardan

qarşıya qoymaq olmaz. Ayda cəmi bir

da vermişdik. Bizdə ən qədimi və

dəfə çıxan jurnalın vaxt baxımından,

az-çox davamlı nəşr olunan “Molla

seçim baxımından imkanları məhduddur.

Nəsrəddin” idi. Bizdə davamlılıq, varislik,

Jurnal gündəlik sayt deyil ki, yazıları

ənənə bir az oynaqdı, sürüşkəndi.

vaxtaşırı gündəmə çıxara bilsin. “Kulis”
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gün yoxdur. Biz heç
bir jurnalın ətrafında
toplaşa bilmirik.
Söhbət qruplaşmadan
getmir. Hal-hazırkı
ədəbi mətbuatın
ədəbiyyata verdiyi
dəstək bir yazıçı olaraq
məni qane etmir.
Çox hallarda ehtiyatla
yanaşılır məsələlərə.
Təranə Vahid: “Ulduz” kifayət qədər azad mətbu
orqandır və qapıları istedadı olan hər kəsin üzünə
açıqdır”.
kimi ədəbiyyat portalları bir anın içində
hansısa müəllifin yazısını yayımlayır

Məsələn, “Kulis”in
qoyduğu sərt, yaxud
açıq tənqidi fikri,
etiraf edim ki, nə
“Ədəbiyyat” qəzetində,

nə “Ulduz”da görə bilirəm.

və ədəbiyyatla maraqlanan hər kəs

İntiqam Qasımzadə:

zövqündən asılı olaraq o yazını oxuyur və

– Mənə elə gəlir ki, ədəbiyyatın

ya oxumur. Bu oxucunun seçimidir.
Amma jurnal yaxşıların yaxşısını

təqdimatı ilə bağlı dərgilərin elektron
variantları haqqında da düşünmək

seçmək məcburiyyətindədir. O da

lazımdır. Son vaxtlar bu barədə daha

həqiqətdir ki, yüksək bədii keyfiyyətli,

ciddi fikirləşməyə başlamışam. “525-ci

zövqlü yazılar az-az yazılır və hadisə

qəzet”in, “Kaspi”nin elektron variantları

olacaq o yazıları yayımlamaqda hər bir

məncə yetərincə bəyənilən formadadır.

mətbu orqan maraqlıdır.

Amma “Ədəbiyyat qəzeti”nin

O ki, qaldı ədəbi prosesin

elektron variantı yoxdur. Elektron

mənzərəsinə, bu mənzərə monoton

variantda olsa belə, hər bir dərginin öz

deyil, çoxçalarlı anlamına da gələ

ənənəsi olmalıdır. Mənim üçün ənənə

bilmərik. Sadəcə, hadisə ola biləcək

“Azərbaycan” jurnalında İsmayıl Şıxlıdan

əsərlərə dəyər verib qiymətləndirməliyik.

başlayıb. O 1976-cı ildə “Azərbaycan”a

Şəmil Sadiq:

gələndə çox ciddi bir dönüş yaratdı.

– Bu gün ədəbiyyata yer ayıran

75-ə qədər Cəlal Məmmədov idi baş

qəzetlər, saytlar, dərgilər, xüsusilə

redaktor. Arada bir il durğunluq oldu,

reaksiya doğura biləcək dərgilər çox

sonra İsmayıl müəllim gəldi. O sıfırdan

azdır. Amma yüz il bundan əvvəlki

başladı işləməyə. Yeni tələblər qoydu.

dövrə qayıdaq. O vaxt təkcə “Molla

Hörmətli, ağsaqqal yazıçılar var ki,

Nəsrəddin”in gətirdiyi rezonans yetərli

onlardan bir neçəsinin əsərini geri

idi. Amma o dövrün ədəbi mühiti bu

qaytardı. “Zəifdir”, “bəyənmirik”, –
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“Novıy mir”dir,
“Sovremennik”dir.
Götürün, baxın.
Onların dizaynı yüz
on beş ildir dəyişmir.
Çox sadə, hətta
boz rəngdədır. Bu
maliyyə məsələsi
deyil. Onların bir
milyon iki yüz min
çıxan vaxtları var
idi. Özü də çox
Fərid Hüseyn: “Hər redaktordan bir, hər quruluşdan
bir qəzetin ənənəsi dəyişir”.

varlı jurnaldır.
Amma onunla belə
bəzəyi yoxdur.

dedi. Ədəbiyyat dərgilərində bu cür

“Azərbaycan”

prinsipiallıq çox vacibdir. Amma İsmayıl

jurnalına da bəzək yaraşmaz. Buna

müəllim çox müqavimət göstərdi və

ehtiyac da yoxdur. Məsələn, Vahid

başı bəlalar çəkdi. Ona görə də heç

Qazının romanı bizdə çap olunub, ya

iki il davam gətirmədi, istefa verdi,

Sarıtorpağın son əsəri çıxıb. Vahid Qazı

çıxdı getdi. Sonra Əkrəm Əylisli gəldi.

siyasi mühacirdir. Amma yazısını veririk.

Bilirsiniz necə gözəl redaktor idi Əkrəm?

Bir sözlə, mətn yaxşı olanda, onun dərc

Yusif Səmədoğlunun da özünəməxsus

olunmaq problemi olmur.

redaktorluğu var idi. İsa İsmayılzadə

Nərgiz Cabbarlı:

redaktor müavini olsa da, onun da

– Mən sizə təşəkkür edirəm. Hər

fəaliyyəti əhəmiyyətli idi. Amma baş

birinizin xidmətinə böyük hörmətimiz

redaktor kim olursa-olsun, biləsiniz ki,

var. Ümid edirik, ədəbiyyatımızın inkişafı,

gözəl əsərə növbə yoxdur. Yaxşı şeir,

təqdimatı üçün hər birimiz bundan sonra

yaxşı məqalə, yaxşı yazılar hər zaman

da əlimizdən gələni edəcəyik.

dərc olunur. Bayaq dediyim kimi,
Azərbaycanda bir o qədər yaxşı yazan
yoxdur ki, bu qədər jurnalı təmin edə
bilsinlər. Ona görə də gərək yavaşyavaş dərgilər ixtisaslaşsın. Profillərini
müəyyənləşdirsinlər. Biz daha çox ədəbibədii yazılara fikir verəcəyik. Roman,
povest, hekayə... Bəzən jurnalımızın
dizaynı ilə bağlı tənqidlər səslənir. Amma
dünyanın bir nömrəli jurnallarından biri
USTAD dərgisi \ Mart 2016
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1955-ci ildə Cəbrayıl
rayonunun Böyük Mərcanlı
kəndində anadan olmuş, 2004cü ildə vəfat etmişdir.
Bakı Dövlət Universitetinin
filologiya fakültəsini bitirib.
“Gənclik-Molodost” jurnalında,
“Xalq”, “Şans”, “Ulus”
qəzetlərində, “Beynəlxalq
Avrasiya və Mətbuat fondu”nda
çalışmışdır.
Vəfatından sonra iki kitabı
çap olunmuşdur: “Domino”
hekayələr kitabı və “Mən qərib”
şeirlər kitabı.

“SƏNİ
YAŞAYIRAM
ÖMÜR YERİNƏ”
Günün günortası, ömrün yarısı,
Yalançı bir səhər olmaq çətindi.
Noolar, qoy camaat ərdən yarısın
Əsri ki səhv salan Məcnun sənindi.
Bilirəm, çox şeylər üşüdür səni,
Payızdı, payızın dumanı qalın...
Hələ açılmayan paraşütlərin
Yerəcən açılmaq gümanı qalır.
Oyuncaq kimiyəm şeirin əlində,
Başım qapılardan qapıya dəyir.
Mənim gözlərimə kədər gələndə,
Sənə də, sənə də təpiyi dəyir...
Dilimin ucunda söz-sözdən küsür,
Adına gələndə tapılmir biri.
Sən olub uzanan həsrətə dözür,
Sənə yazacağım məhəbbət şeiri.
***
Sənə noyabrdan məktub yazıram.
Qarşıdan gələcək ilin fevralı!
Burda havaların üzü bozarıb,
Burda ölən ölüb, qalan qıvrılır.
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Hüseyn Əfəndi

Yer, göy əvvələrdə olduğu kimi,
Yaxşı tanıyırsan özün payızı.
Kiməsə uğurlu olub qədəmi,
Kiməsə uğursuz,
hansından yazım?!
Dalımca atılan daşdan betərdi,
İndi qəfil yerdən bir günəş doğsa...
Otuza çatacaq yaş da kədərdi,
“Otuzluq lampacan işığı yoxsa...”
Ütüb saçlarımı vaxtın tonqalı,
Qalan vəlvələdən, zəlzələdəndi.
Bu dünya Adəmin vaxtından qalır,
Payız da bizim tək gəlib-gedəndi.
Sanıya-sanıya bura gəlmişəm,
Səninlə aramda həftələr, aylar
Gör, mənim fevralım,
hara gəlmişəm,
Otuz il əvvələ məni harayla.
Yadımdan çıxan var,
qalan var, bəlkə,
Olsun ki, çatmayıb bizə sorağı.
Bu dəqiq hesabda yalan var, bəlkə
Otuz il bir igid ömrüdü, axı.
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ASİFƏYƏ, ŞƏMSƏ,
XƏDİCƏYƏ
Bu yollar elə hey çəkdilər məni,
Çəkdilər, bilmədim hara çəkdilər.
Söz olar, il olar şair düşməni –
Məni ayaqlarım dara çəkdilər.
Bu yollar uzunu nəyi unutsam,
Yaxın üzüqara yaddaşın üstə.
Onsuz da mən nədən ikiəlli tutsam,
Ömür verməliyəm gözyaşı üstə.
Bu yollar elə hey çəkdilər məni,
Siz də o yolları qınamayın heç.
Nənədən, anadan saymaq öyrənin,
Getdiyim günləri sanamayın heç.
***
Ərşə çəkiləndə yuxum gecələr,
Yuxum uçan yerə səsim çatmasa...
Mənim qəlbim kimi şeirim incəlir,
Ay ilham pərisi, bağrın çatdasın.
Fırlanır kür bəxtim kürə taleyim
Urvatsız bir istək oxu üstündə.
Çölüm özgələri yandırır, neynim,
Dikəlib bir “ağrı dağı” üstündə.
Səni gözləyirəm, ilham pərisi,
Dünyanı su alar, günüm gün olmaz
Yol tapar qurtular Nuhun gəmisi,
Ah, mənim xilasım heç
mümkün olmaz.
Qapılar Dərbəndin qapısı kimi
Örtülür qəflətən, açılır ağır.
Mənim sevinclərim Araz idimi,
Həmişə nəyinsə ardından axır?
Hərdənbir yeganə güman olursan,
Məni bağlayırsan işığa, nura.
Gah Tanrım olursan, anam olursan
Anam dura-dura, göy dura-dura.
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Mən sənin qulunam, səndən
bezaram,
Bu dəftər, bu qələm oyun-oyuncaq.
Mən elə sənsiz də yazıb-pozaram,
Mən sənsiz yaşaya bilmərəm
ancaq...
***
Küçə işıqları yansın hamısı!
Doğsun bu gecənin ağ ulduzları!
Səninsə getməyə yerin olmasın,
Baş al yavaş-yavaş dənizə sarı.
Qoy doğsun gecənin ağ ulduzları,
Soyuq küçələrə istisi çökər...
Dünyaya nəyisə uduzanları,
Dəniz ovundurar istəsə əyər.
Baş al yavaş-yavaş dənizə sarı.
Qalsın, kimə qalır-qalsın bu gecə.
Qoy doğsun gecənin ağ ulduzları,
Qoy doğsun üstünə gün düşənəcən.
Baş al get, baş al get dəlisayağı,
Baş al get biryolluq getmək
bacar san...
Torpaqdan üzülüb yalın ayağın,
Suya toxunanda ayılacaqsan.
***
Ürəyim sabaha can atıb elə...
“Sabahlar o qədər”...
Bunu kim deyib?!
O qədər sabahlar vermişəm yelə,
Ölüm – sabahların cəmidi...
Heyif!
Di çıx ürəyimdən,
Di çıx canımdan!
Bir nəfəs qorxusu, bir can qorxusu!
...Tabut aparırlar mənım
yanımdan,
Küçə saatları məni qorxudur...
***
Nə taksi tapılar, nə səmt maşını,
Düşərəm piyada yolun ağına.
Bu boyda şəhəri qoyub başına,
Mən çıxıb gedərəm yolu nağıla...
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Üzümə yağan qar əriyər sakit,
Külək kürəyimə dəyib qayıdar.
Mənimlə yanaşı yeriyər səki,
Hərdən döngələri əyib qayıdar.
Mənimlə yeriyər uca binalar,
Mənə yoldaş olar yol işıqları.
Nağılı olmayan gəlin analar,
Nəynən yatırarlar gör uşaqları?
Durub göstərərlər pəncərələrdən
Bu qarlı gecədə bu qar əmini.
Evim, eşiyim də qalar geridə,
Ağ gecə, ağ küçə aparar məni...
Ağ gündən betərmiş gecənin ağı,
Bəxti ağ olana ağ at nə gərək?!
Bu gedib bir yana çıxmayan nağıl,
Məni bir tərəfə çıxara gərək.
Camaat yol gedər, yorulub yatar.
Sabahlar açılar ürəyim kimi.
Ay mənım ağ gecəm,
sən məni apar,
Sənə dəyişmərəm ağ günlərimi...
***
Əsər budaqlarda sarı yarpaqlar,
Əsər budaqlardan torpağa qədər.
Sonuncu nəğmələr yarımcıq qalar,
Sonuncu küləklər əliboş gedər.
Bədbəxt küçələrin dərdi bilinməz,
Bu qızıl karvanı aparsın hara?
Qoca dalandar da sakitcə, dinməz
Od vurar onsuz da yanan bahara.
Buludlar əriyər göyün üzündə,
Yetim yuvaları döyəclər, sökər.
Damcılar çiçəklər gölün üzündə
Ölən çiçəklərin yerinə, bəlkə?.
***
Mən səni yatıram gecələr, səni –
Mən səni yatıram yuxu adına.
Əllərini,
Gözlərini,
Səsini
Sala bilməsəm də heç vaxt yadıma.
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Sən dünyanın ən bəxtəvər qadını,
İşin-gücün başdan aşır.
Sən bilmirsən gecələrin dadını...
Gecələr saçlarına qarışır.
Yuxun qarışır yəqin,
Yaddan çıxıram.
Mən hər gecə Kərəmin,
Nəfəsindən qopan oddan çıxıram...
Mən səni yatıram gecələr, səni,
Axan buludlara ver nəfəsini,
Axan ulduzlara göstər üzünü.
Mən səni yazıram şeir yerinə,
Səni yaşayıram ömür yerinə.
***
Arıların nəğməsi
Qoru ürəyində yeddinci qatı –
Bacarsan qat ona, məni də qoru.
Sevinc ötəridi dərd müvəqqəti,
Tək mən əbədiyəm, gözümün nuru.
Mənəm bu dünyada sənin axırın;
Bunu keçib-gedən sevdalar bilir –
Arılar çiçəklər üçün doğulur,
Elə çiçəklərə görə də ölür.
***
Yağış
Sənin pəncərəni,
Mənim saçımı döyür yağışlar.
Sənin pəncərəni,
Mənim acımı yuyur yağışlar.
Pəncərən açılmaz
Ağrım qaçılmaz...
Deyirsən, yağışı sevən qocalmaz.
Sənin pəncərəndə damcı-damcı gül,
Gül açıb küçələr gecə yarısı.
Haçan görünüb ki, göydən
gələnlər,
Yerdə bir-birini tapıb yarısın.
Bu yağış sənə də bənzəyir –
Mənəm bu yağış
Çəkil pəncərədən,
Küçədən yığış...
Buludlar əriyib selə dönüncə.
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DİLQƏM ƏHMƏD
Cuhud Yaqub
(hekayə)

Stefan Sveyqə ithaf olunur
Dünən olduğu kimi, bu gün də müştəri
gəlmədi. Srağagün də gəlməmişdi.
Sabaha da ehtimal yox idi. Amma o,
hər gün bu mağazanı açırdı. Adına
şayiə də çıxarmışdılar. Sən demə, cuhud
Yaqubun əsl məqsədi heç də mal satmaq
deyilmiş, nəsə fırıldaq işlərlə məşğul imiş.
Arada dəli olduğunu da deyirdilər. Guya
mağazadakı qədimi əşyalarla tez-tez
söhbətləşirmiş. Gözü ilə görənlər, qulağı
ilə eşidənlər varmış. Hətta bəzən əşyaları
qucaqladığı da iddia olunurdu.
Çox qoca idi cuhud Yaqub. Mən
onu ilk dəfə tanıyanda elə bilmişdim ki,
Yaqub dayıya hansısa xəstəliyə görə
“cuhud” deyirlər. Sonra özü mənə
danışmışdı ki, atası Bakını işğal etməyə
gələn Qırmızı Ordunun tərkibində
vuruşan əsgərlərdənmiş. Qatarın Bakıya
çatmasına az qalmış vaqonda biri ilə
tutaşmış, ayağından bıçaq zərbəsi
almışdı.
Şəhərin işğal edilməsinin təntənəsini
yaşamasa da, qarətdə iştirak eləməsə də,
bura Yaqub dayının atasına yeni vətən
olmuşdu. Adətləri idi, harada var ola
bilirdilərsə, ora vətən idi.
Cuhud Yaqubun atası Əyyubun
Bakıda bir yəhudi qadın tapıb evlənməsi,
iki uşağa sahib olması uzun müddət
çəkmədi. Yeni hökumət keçmiş bəylərə
məxsus evlərdən birində ona otaq ayırdı.
Daha nə istəyə bilərdi ki?! Bəy evində
yaşayır, ayağındakı yaraya görə xidmətə
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yararlı sayılmır, aylıq təqaüdünü alırdı.
Yeganə işi Bakının küçələrinə düşüb
keçmiş bəylərin, ağaların evindən qalan
əşyaları, sənədləri, kitabları toplamaq
idi. Şəhərdə aclıq olduğuna görə, belə
şeyləri ucuz ala bilir, evində kiçik muzey
yaradırdı.
Bakıda Əyyubun ayağının dəymədiyi
yer qalmamışdı. Axsaq ayaqla dan yeri
sökülmədən yola düzələr, evə ancaq
gün batandan sonra qayıdardı. Çiyninə
asdığı torbada hər gün nəsə olardı.
Bəzən daşımağa da əziyyət çəkərdi.
Adətən küçədə aşıq-aşıq oynayan
uşaqlar onu görəndə köməyə gələr,
doğma şəhərlərinin sərvətini onun evinə
daşıyırdılar. Əyyub kişi isə hər dəfə
onların üzünə gülümsəyər, – “Yuxarıdakı
köməyiniz olsun”, – deyərdi.
Əyyubun Qırmızı Orduya qoşulması
taleyin ona bəxş etdiyi sürgünün
axırıncı dayanacağı idi. Qərar vermişdi.
Bundan belə hansı ordu olur-olsun, ona
qoşulacaq, Yəhva nə tale yazmışsa,
onu yaşayacaqdı. Eşitmişdi ki, alman
kəşfiyyatına işləyən, əslən yəhudi olan
bir nəfər var. Rusiya onun uğrunda
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ölüm yolçuluğuna çıxıb. O da beləcə

dərs dedi. Ən sevilən müəllimlərdən

adını yazdırıb, özünü zamanın axarına

idi. Şumer, Akkad yazılarını orijinaldan

buraxmışdı.

oxuya bilirdi. Tez-tez Moskvaya gedib

Əyyubun Saradan iki övladı oldu.

elmi konfranslara qatılırdı. Onunla elmi

Birinin adını Yaqub, digərini Yusif

mübahisəyə girəcək şəxs, demək olar

qoydular. Əyyub ölənə yaxın həm

ki, yox idi. Həm zəhmliydi, həm də

özü, həm də arvadı yerli xalqın

başqalarının bilmədiyi çox mənbəyə

dilini öyrənmişdi. Uşaqları isə artıq

vaqifdi.

məhəllədəki uşaqlardan seçilmirdi.
Amma seçənlər də olurdu. Əyyubun

Hansı ölkəyə getsəydi, Yaqubun iki
iri çantası olardı. Qayıdanda bunları

uşaqları məhəllə uşaqlarına qoşulandan

taksiyə yükləyib atasından qalan evinə

“cuhud Əyyubun uşaqları” adını

gətirərdi. Tək yaşayardı. Atasından

qazanmışdılar. Yusif 5 yaşında olanda

bir il sonra anası da ölmüşdü. Özü isə

məhəllədəki quyuya düşərək öldü. Əyyub

ailə qurmamışdı. Buna nə vaxtı, nə

övladının ölümünə tab gətirə bilmədi.

də həvəsi vardı. Bütün günü qədim

Gözlərinin işığı azalmağa başladı.

kitabələrin mətnini çözməyə çalışar,

Yaqub cüssəli uşaq idi. Əyyubun ən

evinin zirzəmisindəki qədim əşyaların

böyük arzusu onu tarixçi görməkdi.

tozunu alar, hamısına tək-tək toxunar,

Tez-tez oğluna deyərdi: “Bir var

hiss etməyə çalışardı. Keçmişlə təmas

yaşanan tarix, bir var yazılan tarix, bir

onu cavanlaşdırırdı. Arada atasının

də var yığılan tarix. Biz artıq yaşanan

yazmaq istədiyi, amma qismət olmadığı

tarixi geridə qoyduq. İndi qardaşlarımız

tarixi yazanlara qoşulmaq keçirdi

səhrada tarix yazmağa başlayıblar. Heyf,

ağlından. Onlarla açıq, gizli əlaqələri

cavan olsaydım, o tarixin müəlliflərindən

vardı. Bir yolunu tapıb sıralarına

biri olmaq istərdim. Amma mən yığılan

qoşula da bilərdi. Amma, – “səhrada

tarixi yazdım. Sən də mənim kimi ol.

sonsuz qum dənəsimi, yoxsa qırmızı

Qiymətli bildiyin nə varsa, yığ. Heç nəyi

bataqlıqda gül olmaqmı daha yaxşıdır”

lazımsız bilmə. Çünki Yuxarıdakı lazımsız

– deyə düşünərdi. Vicdanı ilə tez-tez

heç bir şey yaratmayıb. Bizim iki min illik

mühakiməyə girərdi. Hər şeyi buna

sürgünümüz də boşuna deyildi. Bundan

borclu idi. Onu görmədiyi səhra ilə

belə ayağını basdığın hər yer, qiymətli

adını qoya bilmədiyi, amma çox-çox

olan hər şey bizim üçündür”.

qədimlərdən gələn bir telin bağladığına

Yaqub dayı indi o illəri dumanlı
xatırlayır. Atası 1950-ci illərin ortalarında

inanardı.
Yaqubun nüfuzu artdıqca,

işğal adıyla gəlib vətən bildiyi torpaqda

zirzəmisindəki əşyaların, kağızların da

gözlərini yummuşdu. Oğluna son

miqdarı çoxalırdı. Özünə başqa bir ev

vəsiyyətini eləmədi. Çünki onlar heç nəyi

aldı. Bir gecənin içindəcə qonşuların

sona saxlamazdılar...

xəbəri olmadan yeni evinə daşındı. Təzə

Yaqub dayı universitetdə müəllim oldu.
Qədim Şərq, Mesopotamiya tarixindən
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qonşularla təmas qurmadı. Sirli qalmağı
sevirdi. Şübhəli baxışlardan zövq alırdı.
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Amma bu zövq ona baha başa gəldi.

öz bitib-tükənməz fantaziyası ilə

Az keçmədi ki, “KQB agenti” adını

zənginləşdirib, müxtəlif əfsanələr əlavə

qazandı. Bir ara bundan bərk sıxıldı da.

edib, avropalı oxucuları valeh etmək

İnsanların gecə-gündüz onun haqqında

üçün hər cür yalanlar uydurub. Hətta

pıçıltı ilə danışdığını bilirdi. Sonra bunu

o mühacirlər arasında Azərbaycanın

da zövqə çevirməyə başladı. Bir halda

keçmiş səfiri də olub. Onun qürbətdə

ki, danışırlar, qoy elə də zənn eləsinlər.

Bakı haqqında yazdığı roman indi ən

Ziyanı yoxdur, dərinə getsə, xeyri var.

çox oxunanlar sırasındadır. Əyyub onu

Yaqub 60-cı illərdə özünə maraqlı

da demişdi ki, əsərin əsl müəllifi hazırda

bir məşğuliyyət tapdı. Tarixçi olsa

Bakıda yaşayır. Amma kim olduğunu

da, ədəbiyyatı çox sevirdi. Ədəbiyyat

deməmişdi. Yaqub o zamanlar yeniyetmə

aləmindəki gənclərin çoxu ilə tanış idi.

idi. Ağzından qaçıra bilərdi.

Onlar da Yaquba qibtə ilə baxırdılar. Bu

Bu dönəmlərdə onun həmyaşıdları

gənclər üçün o, indiyə qədər gördükləri

arasında bir neçə dissident də ortaya

ən nəhəng adam idi. Onlarla söhbət

çıxdı. Onlar qırmızı hökuməti tanımır,

etmək Yaquba xoş gəlirdi, aralarından

qadağalara qarşı başqa bir qırmızı bayraq

bəzilərinin tezliklə tanınacağına əmin

– azadlıq bayrağı ucaldırdılar. Tanıdığı,

idi. Bunun üçün kömək belə edə bilərdi.

amma “axmaq” adlandırdığı İlya adlı bir

Özü tarixçi olduğu üçün hekayə, roman

cuhud vardı. Qırmızılara qarşı amansızlığı

yazmasının doğru qarşılanmayacağını

ilə seçilirdi. Amma günlərin birində, –

düşünürdü. Üstəlik, akademik çevrələrdə

“Məni Bakıda dəfn edərsiniz”, – deyib

bundan ona qarşı istifadə edə bilərdilər.

özünü pəncərədən atdı.

Ona görə də ədəbi istedadını bu
gənclərin inkişafına sərf elədi. Onların
yazdığı hekayələri, romanları cilaladı,

70-80-ci illər Yaqub dayı üçün rahat
keçdi.
Bir sabah oyandı ki, vaxtilə atasının

mükəmməl redaktə etdi. Əvvəlcə

da sıralarında Bakıya gəldiyi qoşun indi

müştərisi az olsa da, çox keçmədi ki,

silah-sursatını buraxıb geri dönür. Onu

müraciət edənlər çoxaldı. Təbii ki, yuxarı

da gördü ki, ətrafında olan, dostluq etdiyi

dairələrdə tezliklə bundan xəbər tutdular.

şəxslər də bir-bir yoxa çıxırlar. Erməni

Amma reaksiyaları qəribə oldu: ona

alim dostu Avanesyan, cuhud rəssam

bu işi davam etdirmək göstərişi verildi,

Samuel, rus rəqs müəllimi Yelena artıq

üstəlik, artıq rahat ola bilərdi. Ünvanı

şəhərdə deyildilər.

açıq göstərmədən Ezop dili ilə tənqid də
edə bilərdi “roman”larında.
Yaqub bu işdən böyük həzz alırdı. Bir

Bir sabah da oyandı ki, illərdir onun
kimi gizli şəkildə qədim əşyalar, sənədlər,
kitablar toplayan şəxslər qarışıqlıqdan

vaxtlar atası Əyyub demişdi ki, vaxtilə

istifadə edib bütün varidatları ilə birlikdə

Bakıda yaşayan Lev Nissimbaum adlı bir

hava limanına axışırlar.

yəhudi indi keçmiş Rusiya ərazisindən

Bütün dostlarını itirmişdi Yaqub.

Avropaya köçmüş nə qədər mühacir

Gedən hər insan ondan bir parça

varsa, hamısının yazdığı romanları

qoparıb aparırdı.
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Amma o, getmədi.

Məni uzun müddətdən bəri tanısa da,

İndi endirilməsində atasının da

hələ də əsas əşyalarının olduğu otağa

iştirakçısı olduğu bayrağın altında

dəvət etməmişdi. Orada nələrin olduğunu

yaşayacaqdı.

bilmək üçün, bəlkə də, həyatımı qurban

Onun üçün elə bir fərqi yox idi.
Ayağını basdığı hər yer vətən idi.
Artıq universitetdə də işləmirdi.
Təqaüdə göndərilmişdi. Yanına aradabir

verərdim.
Bir gün cəsarətimi toplayıb qarşısına
keçdim:
– Yaqub dayı, deyəsən, içəridə

tələbələr, müəllimlər gəlirdi. Onun zəngin

Süleyman peyğəmbərin öz dəstxətti ilə

biliyindən faydalanırdılar. Yaqubun

yazdığı əlyazmanı saxlayırsınız.

yazıçı etdiyi şəxslər isə bu illərdə nəsə

Güldü. Oturmağa yer göstərdi, özü

heç gözə dəymədilər... İndi onların nə

isə termosdan iki stəkan çay süzdü.

Yaquba, nə də əsər yazmağa ehtiyacları

Mehribanlıqla üzümə baxıb dedi:

vardı. Yazılan yazılmış, məşhurluq

– Sən də dəli olduğumu düşünürsən?

əldə edilmişdi. İndi artıq qazanılanları

– Allah eləməsin, mənimki sadəcə

xərcləmək zamanı idi.
Yaqub çox fikirləşdi. Bu vaxta qədər
xeyli pul yığmışdı. Qocalığını rahat
yaşamaq, sevdiyi işlə məşğul olmaq

maraqdır.
– Əşyalarla danışdığımı da deyirlər,
eləmi?
– Deyirlər. Onsuz da hamı sənin
haqqında nəsə deyir. Buna alışmaq

istəyirdi.
Vaxtilə atasının qarış-qarış gəzdiyi
İçərişəhərdə bir mağaza kirayələdi.
Bir bölməsinə öz arxivini yerləşdirdi.
Arxivindəki bəzi əşyaları satacaq,

lazımdır.
– Amma düz deyirlər. Əşyalarla
danışıram...
Üzü qəribə rəng aldı. Bir an elə bildim

bəzilərini isə gözü qapanana qədər

ki, indicə öləcək. Ağır-ağır ayağa qalxıb

yanından ayırmayacaqdı.

çöl qapısını örtməyə getdi. Sonra yenə
Atlant kimi dünyanı çiyninə alıb qarşımda

***
Mən Yaqub dayını tanıyanda artıq

əyləşdi:
– Mənim atam, – bir müddət

gözünün biri görmürdü. Mağazasının

öskürəklə əlləşib öhdəsindən gəldikdən

daimi müştərisi idim. Pulum olduqca

sonra sözünə davam elədi, – bir neçə

köhnə kitab, qəzet-kağızdan olan hər nə

dəfə bağışlanmaz günah eləyib. 20-ci

varsa, alırdım. Onunla söhbət həyatıma

illər idi. Həmişəki kimi torbası çiynində

rəng qatırdı. Canlı tarix idi Yaqub dayı.

İçərişəhərin küçələri ilə gəzərkən bir

Haqqında deyilənləri vecinə almaması

evdən ağlama səsi eşidib. Qapı açıq

ən sevdiyim xasiyyəti idi. Bəzən mənə

imiş. Evə yaxınlaşıb. Bir ana ilə iki

elə gəlirdi ki, Yaqub dayı qürub çağı ilə

uşağı yerdə oturublarmış. Uşağın birinin

eyni yaşdadır. O ölsə, sanki Yer öz oxu

dörd, o birinin beş yaşı olarmış. Elə

ətrafında bir daha fırlanmayacaq, İsrafil

hey dayanmadan yemək istəyirmişlər.

himə bəndmiş kimi himnini çalacaq...

O vaxt şəhərdə aclıq idi. Qırmızılar
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nə var idisə, yığıb-yığışdırıb Moskvaya

mən ilk dəfə 15 yaşım olanda baxa

daşımışdılar. Ana nə edəcəyini bilmirmiş.

bildim. Nələr yox idi... Həmin üzük kimi

Qoynuna bir şey sıxıbmış, tez-tez ona

neçə-neçə üzüklər, boyunbağılar, qədim,

baxıb-baxıb ağlayırmış. Atam qapını

statuetlər. Hətta xalçalar... Hamısını

döyüb, içəri girmək üçün icazə istəyib.

atam beləcə qəpik-quruş verərək ac-

Qadın yaylığı ilə gözünün yaşını silib,

yalavac hala düşən insanlardan almışdı.

“buyurun”, – deyib. Evin vaxtilə yaxşı

Atam öləndən sonra onun arxivini

günlərinin olduğu baxan kimi hiss

bir yerə yığaraq qapısını kilidlədim.

edilirmiş. Atam uşaqların niyə ağladığını

Özüm də bu işə maraqlı idim, amma

soruşub, qadın “iki gündür acdırlar”,

heç vaxt vicdansızlığa yol vermədim.

– deyib. Sonra ovucunu açıb əlindəki

Nə aldımsa, haqqını artıqlaması ilə

üzüyü göstərib: “Ərimi güllələməyə

ödəyib aldım. Heç vaxt nifrin, qarğış

apardıqları günün axşamı mənə vermişdi.

yiyəsi olmadım. Çünki ideallarım vardı.

Hiss edirdi ki, onu da aparacaqlar.

Qırmızılar da daxil, bu ideallara heç kim

Onsuz da nə pulu var idisə, vermişdi,

mane ola bilməzdi. Ona görə də onlarla

bir də anasından yadigar qalan bu üzüyü

yola getməyi öyrəndim.

verdi ki, çətin vəziyyətə düşsəm, satım.

İndi yüzü haqlamışam. Evimdə

Amma heç istəmirəm. Ərimdən qalan

zəngin canlı tarix yatır. İndiyə qədər

tək qiymətli əşyadır. Düzdür, balalarım

bir neçə dəfə atamdan qalanlara

daha qiymətlidirlər. Amma satmağa da

baxmışam. Keçən dəfə baxanda həmin

qorxuram, birdən əlimdən alarlar. Naçar

üzüyü gördüm. Elə bil, ürəyimə ox

qalmışam”.

sancıldı. Nargin adasında güllələnib

Atam öz işini bilən adam idi. Görən

dənizə atılan, balıqlara yem olan əsl

kimi üzüyün çox qiymətli olduğunu

sahibini düşündüm. Geridə qalan iki

anlayıbmış. Qadına on qat ucuz qiymət

uşağını xatırladım. Görəsən, nə etdilər?

təklif eləyib. Bu pulla uşaqların qarnı bir

Atamın verdiyi qəpik-quruşdan sonra

neçə ay doya biləcəkdi. Qadının başqa

çörək tapdılarmı, yoxsa aclıqdan ölüb

əlacı olmadığından üzüyü atama satıb.

getdilərmi?! Çətindir. Arada o üzüyü

Atam üzüyü gətirib anamın barmağına

götürüb ovcumda sıxanda gözlərimin

taxdı. Həmin günün axşamı 5 yaşlı

önünə atamın haqqında danışdığı həmin

qardaşım quyuya düşüb öldü. Əslində,

o qadın gəlib durur. Özümdən asılı

mən belə şeylərə inanmıram. Elə indinin

olmadan üzükdən məni bağışlamasını

özündə də bunu təsadüf hesab edirəm.

istəyirəm. Həmin vaxt özümdə olmuram.

Amma atamın pulu vardı. Qadına heç

Hündürdən danışıram. Qonşularım

nəsiz kömək edə bilərdi. Eləməmişdi.

bir neçə dəfə bunu görüblər. Siz

O gündən sonra anam üzüyü çıxarıb

müsəlmanların bir inancı var. Atanın

atama verdi. “Apar sahibinə qaytar”,

günahını oğul çəkə bilər. İndiyə qədər

– dedi. Atam “qaytararam” desə də,

çəkmədim, düşündüm ki, daha məndən

qaytarmadı. Arxivinə qoydu.

keçdi. Sən demə, hər şeyin bir vədəsi

Atamın evimizdə yaratdığı xəzinəyə
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gedəcəyəm. O adamı güllələyəndə heç

sirri açmış, mən isə öz-özünə danışan,

olmasa, arxasından yas tutacaq ailəsi

dəli adlandırılan Yaqub dayının sirrini

vardı, mənimsə heç kimim olmadı. İndi

çözmüşdüm.

günümü atamdan qalma, hərəsi bir

Gecə gözümə yuxu getmədi. Həyətdə

insan faciəsini göstərən bu əşyalarla

oynayan məsum qızcığaz gözümün

danışmaqla keçirirəm.

önünə gəldi. Haradansa qəfil bir əjdaha

Yaqub dayı danışdıqca üzü torpaq

peyda oldu, qızın əlindən heykəlciyi

rənginə düşürdü. Sonra keçib içəridən

qapıb getdi. Sonra o əjdaha başqa

kiçik bir statuet gətirdi.

bir evə gedərək qorxudan analarının

– Bu, Bakı zənginlərindən birinə aid

arxasında gizlənən uşaqlara fikir

idi. Evin kiçik qızı həmişə bu heykəlciklə

vermədən ananın əllərini üzük qarışıq

oynayarmış. Bahalı olsa da, atası fikir

qopardı.

verməzmiş. Bir sabah qırmızılar evi

Səhər qan-tər içində oyandım. Sabah

basıb kişini evin ortasındaca öldürüblər.

xəbərlərinə baxmaq üçün internetə

Qadınları sürüyüb küçəyə atıblar, evdə

girdim. Bir məlumat diqqətimi çəkdi:

nə varsa, yağmalayıblar. Həmin vaxt

“Qoca kişi özünü dənizə ataraq intihar

uşaq əlində heykəl, çarpayının altına

edib. Şahidlərin sözlərinə görə, intihar

giribmiş. Hamı gedəndən sonra çıxıb

edərkən, çiynində içi dolu iki böyük kisə

yenə də həyətdə oynayırmış. Atam

olub”.

uşağın əlindəki heykəli görəndən sonra

Bir az sonra İnternetdə intihar edən

həyətə girib. Çantasından alma çıxarıb

kişinin şəkli də yayıldı. Yanılmamışdım,

uşağa uzadıb. Uşaq da sevincək heykəli

Yaqub dayı idi. Günortaya yaxın qocanın

ona verib. Bax, belə, buradakı hər

meyitinin kisələrlə bir yerdə dənizdən

əşyanın bir taleyi var. Atam hər aldığı

çıxarıldığı deyildi. Televiziya kanallarının

şeyin macərasını bizə danışardı... Anam

hamısı hadisə yerində idi. Polis kisələri

narazılıq edər, bir gün başımıza bir iş

boşaldarkən kamera bir nöqtədə donub

gələcəyini deyərdi. Atam isə, – “onsuz

qalmışdı. Zümrüd qaşlı üzük par-par

da, bunlar nə varsa, hər şeyi talayırlar,

parıldayırdı...

onlara qismət olmaqdansa, bizə qismət
olması daha yaxşıdır”, – cavabını verərdi.
– Bəs, indi nə edəcəksiniz? Bu əşyaları
sata bilərsiniz. Yaxşı da pul çıxar, bunları
müştərilərə göstərsəniz, alıcısı çox olar.
– Yox, mən onları sahiblərinə
qaytaracam.
– Necə?
– Biləcəksən. Yenə çay süzümmü?
Kəkotulu çay cana xeyirdir.
Həmin gün ikimiz də yüngülləşdik.
Yaqub dayı illərdir özündə saxladığı
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Q.Kosikov
Sülli Prüdom yaradıcılığı
1901-ci ildə ədəbiyyat üzrə
Nobel mükafatı “poetik yaradıcılığı,
dəyərli idealizmin qeyd edilməsi,
bədii mükəmməllik və nadir ruhiintellektual dəyərlərin tərənnümünə
görə” fransız şairi Süllü Prüdoma
verildi.
Müasirlik nöqteyi-nəzərindən bu
seçim olduqca mübahisəlidir, lakin
Süllinin müasirlərinin baxışında bu
nəticə təqdirəlayiq idi. “Sülli Prüdom,
şübhəsiz, müasir Fransanın ən yaxşı

Sülli Prüdom

şairidir”, – 1909-cu ildə nəşr olunmuş
bir ədəbiyyat dərgisində məhz bu cür

Armana “miras qalmış” və sonradan

yazılırdı. Prüdomun laureat olması faktı

onun ədəbi təxəllüsünə çevrilmişdir.

həmin dövrdə fransız poeziyasında

Lisey internatlarında yetimçiliklə

fasilə yaranmasıyla da izah edilir. Nobel

keçən uşaqlıq dövrü onda ağır xatirələr

mükafatının ilk təqdimatı ərəfəsində, XlX

buraxmış, gənclik illərində isə o, bədbəxt

əsrin sonunda “poetik inqilab” yaratmış

sevgi və dini böhran yaşamışdır. Bütün

novatorlar (S.Mallerme, P.Verlen,

bunlar Süllinin dünyagörüşünə təsir

A.Rembo) artıq dünyalarını dəyişmiş,

etmiş, onun poetik duyğularını oyadan

yeni yüzillikdə fransız poeziyasına şöhrət

əsas amillər olmuşdur.

gətirəcək şairlər (P.Valeri, P.Klodel,

1865-ci ildə Sülli Prüdomun ilk

Q.Appolliner) isə hələ ki ilk yaradıcılıq

şeirlər toplusu “Stans və şeirlər” (bu

addımlarını atırdılar. XIX əsrdən XX

kitab məşhur tənqidçi Ş.Sent-Bevin

əsrə addımlayanlar (J.M.Erediya, A.

diqqətini cəlb etmişdi), bir il sonra ikinci

de Rene, R. de Qurmon, J.Moreas,

kitabı – “Sınaq” (1866), Fransa-Prussiya

F.Vele Qriffen, R.Hil, S.Merril) arasında

müharibəsi ərəfəsində isə üçüncü kitabı

isə böyük oxucu kütləsi qazanmış şair

– “Tənhalıq” (1869) kitabı nəşr olunur.

“dürüstlük və könüllər şairi” adlandırılan

Müharibə Sülliyə davamlı bədbəxtliklər

Sülli Prüdom idi. 1901-ci il üçün onu,

gətirir: 1870-ci ilin yanvarında bir-

həqiqətən də, ən üstün saymaq olardı.

birinin ardınca onun bütün doğmaları

Sülli Prüdom 16 mart 1839-cu ildə

vəfat edir, özü isə Milli Qvardiyanın

Parisdə anadan olub. Onun əsl adı Rene-

Paris bölməsində qulluğa götürülür. Bu

Fransua-Arman Prüdomdur. İki yaşında

ərəfədə də həyatının son günlərinə kimi

itirdiyi atasının ləqəbi olan Sülli isə balaca

əzab çəkəcəyi əsəb xəstəliyinə səbəb
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olacaq şəkildə ağır yaralanır. Sülli bir

kimi, simvolik mistizmə də laqeydlik

müddət sonra, 70-ci illərdə bu yaradan

nümayiş etdirir. Onun yaradıcılığı bütün

qurtularaq öz yaradıcılığını davam

bunların qovuşacağında qərar tuturdu. O

etdirir və “Əbəs nəzakət” (1875) şeirlər

cümlədən, cazibə və uzaqlaşma arasında

toplusunu, eləcə də “Güllər üsyanı”

qəliz bir münasibət duyduğu romantizm

(1872), “Tale” (1872), “Zenit” (1876)

də bura aiddir. Romantizmdə ona ruhun

və “Ədalət” (1878) poemalarını çap

individuallığı, incə duyğular dünyası

etdirir. Publika Prüdomu sevirdi, lakin

maraqlı gəlirdi. “Mən”in günahkarlıq

qələm dostlarının ona münasibəti fərqli

hissinin, aqressivliyinin utanmazlıq

idi. Belə ki, onu yalnız 1881-ci ildə

sərhədləriylə balanslaşdırılması, “beyin

Fransa Akademiyasına üzvlüyə qəbul

qəzəbləri”nin təsviri, uydurma spontan

etdilər. Halbuki bu ərəfələrdə onun

obrazın canlandırılması – bütün bunlar

poetik nəfəsi artıq sönmək üzərə idi.

Süllinin meditativ naturasına yad idi. Bu

Belə ki, 80-ci illərdə Sülli yalnız bir

səbəbdən də o, 60-cı illərdə romantizm

şeirlər toplusu (“Prizma”, 1886) və bir

əleyhdarlarıyla – Ş.Lekont de Lilin

poema (“Xoşbəxtlik”, 1888) nəşr etdirə

rəhbərliyi altındakı “Parnas” qrupu ilə

bilir. Əvəzində özünü ədəbi-tənqidi

rahatlıqla yaxınlaşa bildi. Lekont de

və elmi-fəlsəfi yaradıcılığa həsr edir

Lil deyirdi ki, əsl şeir mərmər heykələ

(“Poetik vəsiyyətnamə”, 1890; “Ümumi

bənzəyir: o, insan həyatının çoxobrazlı,

məqsədlər problemi”, 1901; “Paskal

lakin keçici formalarını ölümsüzləşdirir.

həqiqi din haqqında”, 1905).

Onu geriyə yolu olmayan fani dərinliklərə

Sülli Nobel Komitəsindən aldığı pulla

düşməkdən xilas edir. “Şəxsiyyətsizlik”

gənc istedadlara dəstək olmaq üçün

və “Ehtirassızlıq” kimi parnas ideyalarına

“Sülli Prüdom mükafatı” təsis edir.

gəlincə, bunlar Sülli üçün xoş deyildi,

O, 6 sentyabr 1907-ci ildə elə öz yazı

lakin poeziyanın nəinki emosiyanı inkar

masasının arxasındaca dünyasını dəyişir.

etməsi, hətta, ona sahib çıxması fikri

Ölümündən sonra, yəni 1909-cu ildə

onda heyranlıq doğururdu.

çap olunan şeirlər toplusu “Söküntü”
adlanırdı.
Sülli Prüdom şair kimi ömürboyu iki

Prüdomun lirik refleksinin predmeti
onun hər zaman diqqətlə seyr etdiyi öz
ruhu, “daxili peyzajı”dır. Bu ruhun adi

vəziyyət arasında qalmışdı: bir yandan

halı tənhalıq, hökmedici əhvali-ruhiyyəsi

şeirlərinin sadəliyi oxucu məmnunluğuna

isə atılmış uşağın və ya tərk edilmiş

səbəb olur, digər yandan isə dövrünün

sevgilinin, sönməkdə olan ümidin və ya

avanqardlarıyla əlaqədən qaçırdı. Bu

ölmüş xatirələrin həyata təsəlli verən xəfif

da bütünlükdə onun ədəbi tənhalığıyla

kədəridir. Prüdomun yetim qəhrəmanının

nəticələnirdi. Prüdom 60-cı illərdə

mətnaltı peyzajı çılpaq və soyuqdur.

“şeytani” Bodlerdən düşmənliklə yan

Eynitonlu ulduzlar, bulud və şəfəqlər,

keçir, 70-ci illərdə impressionist musiqi

ağac və quşlar şeirdən-şeirə adlayırlar.

əfsanəsi Verlenə vurulur, 80-ci illərdə

Bu dünyada çoxrəngli boyalar, çoxobrazlı

isə dekadentik eqosentrizmə olduğu

formalar mövcud deyil. O, solğun və
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birtemplidir. Bütün parnasçılar kimi Sülli

Bu hissiyyatlı rasionallıq, demək olar,

də predmetləri təsvir etmək məsələsində

bütün obrazlı yanaşmalardan azad olaraq

yüksək zövqə sahib idi. O, sözlərlə rəsm

özünüanaliz vasitəsi kimi hədəfə aldığı

çəkmək xarakterindən uzaq olsa da,

“mən”ini lirik şeirə çevirməyi bacarır.

nüanslarla oynamaq bacarığından istifadə

“İdeyanın gözəlliyi metafora tələb etmir”

edirdi.

– Sülli bu fikri təkrarlamağı sevirdi.

Prüdom romantikanın köməyilə

Şüur və dünyəvi həqiqətə arxalanaraq

öz ruhuna səyahət etsə də, romantik

özünü təbiətdəki odun parçası kimi

üzüntü ona yad idi. Tənhalıq etibarsız

yox, onun yüksək yaradılışı kimi dərk

deyil: Sülli bilir ki, belə olduğu halda

edən insanın xoşbəxtlik imkanlarına

insan öz əhatəsiylə bağlı olur. Görünməz

inandırmış Sülli Prüdom melanxoliyanı

tellərlə bir-birinə bağlanan insanlarda

dəstəkləsə də, ümidsizliyi inkar edir,

qarşılıqlı münasibətlər özünüələvermə

əvvəlki şeirlərindəki pessimizm isə

və özünüqurbanetmə aktlarına imkan

tədricən optimizmə çevrilirdi. Xüsusilə,

yaradır. O, Allaha şübhə bəsləyərkən,

sonuncu poemalarında Süllinin incə səsi

eyni zamanda, bütün dünyanın

daha sülhpərəst səslənirdi.Ümid və işıq

yaranmasına vəsilə olan Sevgiyə inamını

axtarışında olan S.Prüdom ədəbiyyat

da ön plana çəkirdi. Qəlb sevincli günəşə

tarixinə hislərin həqiqi və dürüst

və ya üzülən gecə ulduzlarına, “həqiqətin

intellektual həyəcanlarını ehtiva edən

parlaması”na və ya “anlaşılmaz zülmət”in

şeirlər müəllifi kimi düşüb. Hərçənd,

aydınlaşmasına ən böyük səbəbdir.

onun poeziyası tam olaraq öz dövrünü

Təbiət Sülli üçün təbii qüvvələrin ədavət

yaşaya bilməyib. O, Avropa tarixinin

məkanı və ya insan coşqunluğunu əks

üsyankarlıqdan uzaq, lakin dəyişməyə

etdirən güzgü yox, insanı sakit şəkildə

meyilli, insana inamın, proqres və

öz ağuşuna çağıran unudulmuş və sirli,

ədalətin rəmzi “gözəl epoxa” adlandırılan

eyni zamanda da ulu valideyndir. Əgər

dövrünün xatirəsi kimi anılır. Alfred

həqiqətən kainatda vəhdət varsa, onda

Nobelin özü kimi Sülli Prüdom da bu

o, yalnız fəth ediləcəyi anı gözləyir.

dövrə aid olaraq onun humanist ruhunu

Dünya ona görə mövcuddur ki, insan

örnək götürüb. Və bu dövr XIX əsrin

Şüurla yaxınlaşıb ona birləşə bilsin.Şüur

sonuncu şairini ilk Nobel mükafatçısı

dünya həyatının universal başlanğıcıdır

edərək ona öz minnətdarlığını bildirmiş

– müasirləri tərəfindən “düşüncə şairi”

oldu.

adlandırılan Sülli Prüdomun gerçək

Tərcümə etdi: Səbuhi Şahmursoy

qəhrəmanı məhz bu cür düşünür. Onun
idealı qədim şair-filosoflar Parmenid,
Empedokl, Pifaqor və ya rahat forma
almaq üçün şəkildən şəkilə keçmək
təsəvvürü olanlardır.
Sülli Prüdom romantik ekzaltasiya
və “parnas məsafəsi”ndən imtina edir.
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Çağdaş Güney nəsrində milli
kimlik axtarışları
“Ustad”ın məqsədlərindən biri də
oxucularını Cənublu sənətkar, yazar
soydaşlarımızla mütəmadi olaraq tanış
etməkdir. Tanıyaq ki, doğmalığımızı
xatırlayaq, eyniliyimizi unutmayaq,
uzaqlaşmayaq. Beləliklə, tanış olun:
Toğrul Atabay...
Pərvanə Məmmədli
Fəlsəfə doktoru

Çağdaş Güney nəsrinin parlaq

tutur. Mövzusu yaşadığı toplumun

simalarından biri olan Toğrul

yaşantılarından, eləcə də sosial və epik

Atabay (Rza Xəlili) 1976-cı ildə Xoy

səhnələrindən alınmış bu öyküləri bəzən

şəhərində doğulub. Hekayə yazmağa

həyəcansız oxumaq olmur: “Son günlər

gənc yaşlarından başlayıb. Gənclik

daha da çılğınlaşmışdı. O dühalı, yüksək

dönəmindən bəri Güney Azərbaycanda

düşüncəli, qartal baxışlı mübariz insan –

müxtəlif dərgilərdə türk kimliyi haqqında

ən yaxın sırdaşım – tamamilə çıldırmışdı.

çeşidli yazılar yayınlayıb. Bir çox

Bütün dostlarla ilişkisini kəsmişdi, tanış

hekayə, çevirmə və məqalələri “Nəvidi

adamlar yanından daş kimi ötürdü.

Azərbaycan”, “Ümidi Zəncan”, “Məhdi

Hamıdan qaçırdı. Heç kimsəyə tanışlıq

Azadı”, “Fəcri Azərbaycan” və bu

vermirdi. Bəzən durub mənə uzaqdan

kimi dərgi və qəzetlərdə nəşr olunub.

baxar, sonra sürətlə ötərdi.

2001-ci ildə doqquz hekayəni qapsayan

Bir gün lüt çıxmışdı küçəyə, şıdırğı

“Manqurt” adlı hekayə toplusu nəşr

yağışın altında bağırırdı. Oxuyurdu çılğın-

olunub.

çılğın.

Ana dilinə hədsiz sevgi və marağı
onu Türkiyəyəcən aparıb. 2001-ci
ildə İstanbul “Türk dili və ədəbiyyatı”

Pıçıltıyla dedi-qodular vardı ağızlarda:
– Aparmışlar iynə vurmuşlar. Dava
yedirmişlər...

bölümündə ali təhsil aldıqdan sonra

– İşgəncələrdən ağlı çaşıb...

Marmara Universitetində türk dili üzrə

– Hamımızı satmış; ondan sağınmaq

təhsilini davam etdirib. Hal-hazırda bu
elm ocağında doktorluq üzərində işləyir.
Özünəməxsus qələmi olan Toğrul

gərək!”
(“Kimliksiz” öyküsündən. Toğrul
Atabay) Türk dünyasının məşhur yazıçısı

Atabay hekayələrində insanın ruh

Çingiz Aytmatovun “Gün var əsrə

halına və psixoloji durumuna güzgü

bərabər” adlı əsərində məşhur ibrətamiz
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rəvayət var. Əsərin qəhrəmanı Manqurt

istəklərindən vaz keçir və bu o qədər

əslindən dönüb, kim olduğunu, hansı

davam edir ki, qurd itlər kimi hürməyə,

nəsildən-qəbilədən olduğunu, adını,

uzunqulaqlar kimi səs çıxarmağa

uşaqlığını, atasını, anasını xatırlayıb

başlayır. Nəhayət, qurd özlüyündən

yadına sala bilmirmiş... O, dilsiz-ağızsız

çıxır və uysallaşır. Elə özlüyündən çıxıb

heyvan kimi bir şey olduğu üçün

uysallaşdığı andan daha qəfəs, Aryan

tamamilə müti və təhlükəsiz idi. Manqurt

kimilərə gərək, ehtiyac qalmır. Çunki

sadıq it kimi bircə öz sahibini xatırlayırdı,

zaman ötdükcə qurd sıradan biri olur”.

başqa adamlara baş qatıb qarışmazdı.

Hekayənin sonunda Ala qurddan

Bircə fikri-qayğısı vardısa, o da qarnını

əsər-əlamət qalmır. O artıq “şəhərin

doydurmaqdı. Başqa dərdi-çoru yox idi.

artıqlarında, küllüklərdə sümsünürkən

(Bax. Çingiz Aytmatov. “Gün var əsrə

tren kupeləri kimi zehnindən keçirdi

bərabər”, Bişkək, 1980).

bunlar; soy-sopunu, kökünü-keçmişini,

Əsərləri ilə nəinki qırğız xalqının,

kimliyini, özgür yabanı yaşamını

bütün türk dünyasının mədəni-ədəbi

yadırğamışdı; səsini, dilini belə

zənginliklərini dünyaya tanıdan Çingiz

unutmuşdu. Özlüyü uyuşdurulmuş,

Aytmatovun bu əsərində müəyyən

yaradılışı yoxlaşmış, davranışları

işgəncə metodu ilə şüuru, şəxsiyyəti

dəyişmiş, qüruru sınmış, doğal

əlindən alınaraq, sahibinin hər istəyini

özəlliklərini itirmişdi. Nə caynaqlarında,

yerinə yetirən manqurta çevrilmiş insanın

dişlərində, gözlərində o əski kəskinlik var

ağrılı taleyindən bəhs edilir.

idi, nə də qaslarında, dimağında o əski

Toğrul Atabay “Manqurt” öyküsünü
Çingiz Aytmatovun eyni adlı rəvayətinin

güc...”
Hekayə 1998-ci ildə qələmə alınıb,

təsiri altında yazıb. Hər iki əsərdə zaman,

2001- ci ildə isə işıq üzü görüb.

məkan fərqlilikləri olsa da, motiv eynidir.

T.Atabayın bu alleqorik hekayəsi basqı

Birində insanın işğalçı düşmən tərəfindən

altında kimliyindən, soy-kökündən ayrı

kimlik yaddaşının unutdurulması,

salınan xalqlara sanki bir mesajdır.

digərində isə əyilməzlik simvolu olan
qurdun əhliləşdirici tərəfindən ram edilib
müti bir heyvana çevrilməsindən bəhs
olunur.

Pərvanə Məmmədli,
fil.ü.fəlsəfə doktoru, dosent

Hekayə belə başlayır: “Ormanlar,
dağlar, bozqırlar qəfəsə salınmış ala
qurddan uzaqlaşdılar. “Ala qurd (Boz
qurd nəzərdə tutulur – P.M.) qəfəsə
salınır və Aryan adlı bir heyvan
əhliləşdirən tərəfindən ram edilir. Aryan
bu qurdun müqavimət və güvənini
sındırmaq üçün fəndə əl atır. Ala qurd
üsyana qalxır, ancaq aclıq güc gələndə
USTAD dərgisi \ Mart 2016
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MANQURT
(hekayə)

Ormanlar, dağlar, bozqırlar qəfəsə
salınmış Ala Qurddan uzaqlaşdılar.
Xırçın heyvan zəncirlə bağlı ikən qəfəsdə
qıvrılaraq vurnuxurdu. Yorulduğunda
öfkə ilə, dəmir çubuqların çevrəsini alan
tutsaqçı kişilərə baxınırdı. Onların gözü
maraqla, qorxmaz, qıvraq, irigövdəli ala
qurda dikilmişdi.
Kişilərdən biri, cır və buyurucu səslə
danışırdı:
– Siz mənim peşəmi – vəhşi
heyvanları əhliləşdirməyi – doğrudan
öyrənmək istəyirsinizsə, “Ac qarnın
inamı omaz!” ilkəsini unutmamalısınız.
Düşməninizin qarnı sizin çörək
yolunuzdur. Hər türlü ötkəmliyi ovmaq,
hər inadı sındırmaq üçün ən kəsə yol!...
Bu ala qurda baxın: şişəyən bir yırtıcı
canavardır. Özgürlüyünə güvənir; yürüş
gücünə öyünür. Çox sürmədən dəyişib
yumşacıq bir bəbə kimi uysallaşacaqdır!
O – Aryan Bəy – dişlərini qıcırdıb
loğaz üçün qurddan:
– Görəsən, sevgili qonağımız nə
kefdə?! – deyə sordu.
Elə bil onun dilini bilir; heyvan da
onun dilini anlayırdı. Ala Qurd xırıldayıb
dar qəfəsdə, zəncirinin uzandığı qədər
o yan-bu yana vurnuxdu. Hürkünc,
qorxunc səslər ilə güvənsizliyini bildirdi.
İki ayağı üstə qalxır, az qalırdı məftillər
ardından izləyiciləri parçalasın... Bir sürə
yad hərifləri hədələdikdən sonra ağzı
köpüklənərək susdu.
– Bu o deməkdir ki: “Mənim yemək
vaxtım çatıb; bir zadlar gətirin!” Ancaq o,
bizim dusdağımız olduğunu, burada təkcə
mənim əmr etməyə ixtiyarım çatdığını
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Toğrul Atabay
bilməlidir!
Ala Qurd, dişinin dibindən acıqlı-acıqlı
çırıldandı.
– İndi isə, “Qurdlar kimsədən fərman
dinləməz!” deyir. Sən artıq qurd deyilsən,
– dedi Bay Aryan, – qəfəsə qatılınca,
artıq buyruq qulu bir nökərsən! Mənim
istədiyimi eləməlisən. Anladınmı?
Qurd bir daha qorxmazcasına uladı.
Aryan Bəy:
– Nəmənə?! “Heç vədə birisinə nökər
olmammı” deyirsən? Sən mənə baş
əyməlisən! – dedi, – çünkü sənin ən ilkin
ehtiyaclarını qarşılayan mənəm!
Ala Qurd yenə üsyan əlaməti olaraq
zəncirinə gücənib hafıldadı.
– “Belə isə yemək istəmirəm!” –
deyir. Buraxın ac qalsın. O sevmədiyi işi
görməyə məcbur deyil.
Ustad sonra öyrəncilərinə üz tutdu:
– Bu dikbaşın, ac qarnının cavabında
necə gücsüz qalacağını tezliklə
görəcəksiniz!
Heyvanat bağçasının bu tayına
kimsə yanaşmırdı. Tükürpədici vəhşi bir
ulayış duyulurdu; ormanların, dağların,
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bozqırların özləmi ilə dolu bir canlayış...
***
Əvvəlcə işgəncələr başlandı.
Əlçatmaz yerdən endirilən qırmanc
vurğuları qarşısında qəfəsi qoparmaq
istəyən caynaqları, dişləri ilə özünü
barmaqlıqlara çarparaq kükrəyirdi.
Qarageyimli kişinin sopasının başına
endirməsi çovumalarına son qoydu.
Və qanlı-qadalı gövdəsi bayğın-bayğın
yerə sərildi. Düşmən, düşündüyündən
daha güclü, daha qurnaz, daha bilinməz
idi. Bağırışları, ulayışlarıyla belə, hər
öynə bayılanadək öləsiyə tapdanır,
qamçılanır, işgəncə olunurdu. Ancaq,
əzildiyinə, kiçimsəndiyinə baxmayaraq
o hələ heybətlə başını dik tutub
məğrur baxışları, ötkəm davranışları
ilə mücadiləyə davam edirdi. Hələ
də heyvanat bağçasının o bucağına
qorxudan kimsə yanaşa bilmirdi...
Axşamlar, heyvanat bağçasının ən
quzeyindən bir qurdun yanıqlı ulama
səsi eşidilirdi. Bu ulayış, qalın meşələrin
gizəmli qorxusuyla doluykən getdikcə
yazıqlaşır, qaranlıq ormanların özləmini
yansıdan1 nisgilli iniltilərlə bitirdi...
Bunlar bir yana, yalquzaq qurdun
qarnı ac idi. Yel kimi özgürcəsinə yemini
qovalayıb ovladığı o günləri anımsayırdı2
acı-acı...
O bayılmışkən neçə sopalı heyvərə
içəri girdilər. Çiyninə yekə bir şırınqa
batırdılar. Uyuşdurucu, damarlarına sızıb
qanına qarışırkən içdən-içə dayanılmaz
bir uysallıq3 və üyüşmə ilə qarışıq
tutarsızlıq və dinclik duyğularına qapıldı...
***
Bay Aryan qəfəsin həndəvərinə
toplaşan öyrəncilərinə öyüd
verməkdəydi:
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– Gördüyünüz kimi işgəncələr onu
daha da qudurdub dirəndirir; onda üsyan
ruhunu, qürurlu mücadilə hissini oyadır.
Ancaq görün bu səssiz işgəncə – aclıq
deyilən ən yırtıcı heyvan – nə edəcəkdir
ona!
Sonra qurda sarı döndü:
– Görünür yaman acıxmısan! Özünü
boş yerə əzaba-ölümə salma. Ac
olduğunu etiraf et; istədiyin qədər ət
qazan!
Ac qurd eləcə susqun-susqun, zağarzağar4 baxırdı.
– Sözümə bax! Dikbaşlıq eləmə
heyvan! Aclığını etiraf et də qarnın
doysun!
Ac qurd, onun dediklərindən birzad
qanmır, dilini anlayammırdı. Amma
yavaş-yavaş buna da məcbur olurdu.
Özlüyünü buraxıb bu ənayın5 varlığın
özəllikləri ilə davranmaqda olduğunu
anlayırdı. Çöküb iki qolu üstdə uzandı;
yavaşca mırıldandı.
Aryan Bəy rişxənd ilə qımışdı:
– Həri, indi oldu. Sağol ərdəmli6
heyvan!
Bay Aryanın bircə çirtiyi ilə qurdun
qabağına bir şaqqa ov əti atıldı.
Əti acgözlüklə yırtmağa başladı. İsti,
qanlı təzə ətə çıxmazdı; ancaq, Acın andı
and olmaz! deyə düşündü...
***
O gün, heyvan eyitməni7 qurda:
– Bu gün yeyəcək istəyirsənsə
dediyimi eyləməlisən! – deyə göstəriş
verdi.
Qurd öfkə ilə mırıldandı: “Mən bir
yırtıcıyam. Heç də həmil8 olmam sizə!”
Aryan Bəy:
– Çox atılıb düşmə! –dedi. – Səndən
istədiyim çox qolaydır: Odanın içində
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dolaşıb, “Dur!” dediyimdə durmalısan!
Qurd öz yanında, bunun önəmsiz bir
istək olduğunu, danqalıq edib dirənərək
aclıq çəkməyinin ağılsızlıq olacağını
düşünürdü. Və basırığında fırlanmağa
başladı. Ağa sərt, buyurğan ifadəylə
qomud9 verdi: – Dur!
Qurd yerindəcə dondu. Aryan Bəy
duyğusuz bir biçimdə yavaşdan “Sağ ol!”
dedi.
Cerəsini10 aldığında gözləri parıldadı.
Bu dönə xörəyi dondurulmuş ət idi.
İsti ov ətindən endirgənib11 donuq ataşqala razılaşmaq acığına gəlirdi. Amma
etiraz etmədən buna da qıyıb dözdü.
Xoca, öyrəncilərinə:
– İnadı tamamıyla sındırılmışdır, –
dedi. – Neçə gündən sonra bu qurd
yapmaca kağız canavara dönüşəcəkdir!
***
Heyvanat bağçasında dinclik ilə
tamaşaçıların heyran baxışlarına
sərgilənmək, onları əyləndirmək elə də
ağır iş kimi gəlmirdi. Getdikcə belə rahat
yaşayışa alışırdı. Ətlənmişdi belə.
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Onun, – “Mən acam. Məndən
dolanıb durmamı istə”, – deyən
yalvarıcı baxışlarını görən Bay Aryan
öyrəncilərinə:
– Görün necə yumuşanmış, – dedi. –
Daha qomudlarımı sevərək gerçəkləşdirir!
Sonra qurda qandırdı ki, it kimi
hürməlidir, yoxsa yemek-memək
verilməyəcəkdir! Qurd şaşırdı. Amma,
– “Sən köpək soyundansan; itsən, it!
Hafılda!” – dediklərində, dişlərini acıqla
qıcırdatdı. Sonra hirsini gizləyib özünə,
– “Bu da man deyil! – dedi, – İt səsi
çıxartsam, bir az da başım dümük12
olar!”
Biraz düşünüb köpək səsini yamsıladı:
“Ha-u! Ha-u! Ha-u!”
Ağa qaş-qabağını salladı. Darğındarğın:
– Bu nə səsdir? – dedi. – Sən bu
anqırma-banqırmaya hafıldamaqmı
deyirsən?!
Qurd yenidən içdənliklə köpək səsi
çıxartmağa çalışdı. Amma, elə-belə qaşqabaqlı duran Bay Aryan təhqirlə:
– Kəs səsini! Sus artıq! – dedi. – İtlərin
də abrını apardın! Bu gün köpək dilini
yaxşıca öyrənməyə fürsətin var. Sabah
sınayacağam. Sınaqdan keçəmməzsən
aclığı gözünə al! – deyib uzaqlaşdı.
Daha gecələr, heyvanat bağçasının
o küncündən keçsəydin, gördüyün zad
yazıq-yazıq baxan, hərdən itlər kimi
hafıldamağa çabalayan evcil bir qurd
idi. Ulamağı unutmuş, itə dönmüş bir
canavar, hafıldayır, hafıldaya bilmir; buna
görə tamaşaçılar tərəfindən gülüncə
qoyulurdu ləhcəsi!...
***
– Hafılda, payını al!
Özünü unutmağa çalışan qurd
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hafıldadı: “Həv, həv, həv!”
Ağa, çəpik çalıb sevinclə:
– Sağol! – dedi. – İndi mədəniləşdin!
Sən doğrudan da soylu heyvansan! Lap
qulağı təzəcə kəsilmiş küçüklər kimi
hafıldayırsan!
Ardından qabağına ət şaqqası yerinə
sür-sümük, şır-şıntır tulladılar. Etiraz yeri
yox idi:
– Sən itsən! İt də təkcə sür-sümük
yeyər! Yoxsa qanıxıb qudurar!
Nə isə buna da razılaşmaq, alışmaq
olurdu...
Daha orman havasını, ov dadını,
hür-ərkin yaşayışını, tosunluğunu,
dikbaşlığını, uzaq çağlara aid hər
bir zadını – səsini belə – unudur,
yadırğayırdı...
***
Bəsləyici, qurdun qəfəsinə hələ
yanaşmamışkən canavar tərmə-tələsik
öz-özünə, köpək kimi hafıldamağa
başladı. Nədənsə bu davranışı Aryan
Bəyin qaş-qabağını açmadı. Canavar
yalmanaraq sanki “Gör necə göyçək
hafıldayıram!” deyərcəsinə sürtünür,
quyruğunu bulayırdı. Ağa:
– Haydi, eşşək kimi anqırmalısan, –
deyə buyurdu.
Canavar pörtdü. Dişlərini qıcırdıb
darğınlıqla mırıldadı: “Mən səsindən
bütün canlıların dirin-dirin əsdiyi qurdam;
indi də anqırımmı? Ölsəm də bu işi
görməm!”
Bəsləyici, dinməz-eləməz qurd
damından çəkib getdi.
***
Eyitmən, yerə sərilmiş canavarı
görüncə, qımışa-qımışa:
– Elə bil sənin könlün yemək istəmir,
– dedi.
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Canavarın ağzının şoşağı axırdı.
– Yeyəcək-içəcək istəyirsənsə,
anqırsana, verim!
Canavar təbəti, dağları, ormanları
anmağa çalışdı da, başarısız qaldı.
Başladı gözüyumulu anqırmağa.
– Anqırmağın heç də ürəyə yatmır, –
dedi soylu patron, – Ancaq, mən olduqca
kövrəyəm, acıyıram sənə; deyərəm bir
tikə ət versinlər.
O gün qabağına tullanan yemək ataşqal və çörək xırdasından artıq birzad
deyildi. Yenə xörəyində uyuşdurucu dadı
varıdı. Lakin, titizlik bir yerə çatmaz deyə
düşündü.
Bunca sıxıntıdan sonra başına gələcək
yeni oyunu gözlərkən başına o sıxıcı
tasmaları keçirdilər: Beləliklə buruntağa,
kəmsiyə, yüyənə də alışmalı olurdu...
***
Bu gün bəsləyici, canavara dəyişik bir
tapşırıqla gəldi:
– Mənim nitqimin giriş bölümü
qurtulduqdan sonra, heyranlıqla çəpik
çalıb alqışla!...
Canavar olsun deyə diz çökdü.
Bay Aryan danışığına başladı:
– Ey vətəndaşlar! Bilin, biz dünyanın
ən əski, ən soylu, ən uyğar ulusuyuq!...
Biz həmişə uğurlu, başarılıyıq!...
Dünyanın ən gəlişmiş, ən qabaqcıl ölkəsi,
ən mutlu xalqıyıq!... Biz üstünük!... Biz
qənirsizik!... Biz başarılıyıq! Biz... Biz...
Biz!...
Canavar başını bulayıb boğazından
anlaşılmaz səslər çıxartdı: “Məni
bağışlayın! Mən biliksiz, kültürsüz,
mədəniyyətsiz biriyəm. Sizin sözləriniz
çox maraqlıdır; lakin mən baş
tapammıram. Xoşunuza gəlsin deyə
çəpik çalıram!”
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Və alqışladı.
– Bilirsənmi; mənim alaçılıqdan,
ikiüzlülükdən zəhləm gedər. Buna görə
bugün cərimə olaraq oruc tutacaqsan!
***
Ötəki gün canavarın önünə bir bağ ot
atıldı: - Ye!
Canavar yerindən oynadı. Qavramsız
səslərlə uladı. Hürdü. Anqırdı. Qarşı
durdu: Aau... Aaau... Hav hav... Anq!...
(“Bu nə deməkdir? Mən otcul deyiləm,
ətciləm!”)
Bay Aryan:
– Sən eşşəksən! İndən belə yalnız otalaq yeməlisən! – deyib getdi.
Bir hovur keçdi; canavar yaman
acıxdı. Otdan bir az yeməyə yeltəndi.
Dadından ürəyi qalxdı. Geri çəkildi. Nə
var ki, bir hovur sonra aclıq yenə axın
etdi və o, yemə yanaşdı. Yavaş-yavaş
otları dadımsadı...
***
Törəli-başlı xaltalanıb uysallaşdığı gün,
eyitmən və öyrənciləri, qurd və qəfəs
gözdən yox oldular: Canavar dönüb
sıradan bir şəhərdaş oldu; qəfəs isə
qalabalıq şəhərə dönüşdü...
***
Tamaşaçıların əyləndiyi təhlükəsiz
bir canavar... Aclıq; inadın, iradənin
sınması; aşağılanma... Sirk heyvanı;
ayı oynadanın göstərişi ilə oyun
bəzəyərək xalqı anormallığı ilə güldürən
zavallı... Bağ qoruqçusu: Sovsaqlıq13
üzündən yarayışsız qalmaq... Davar
iti: Başaratsız14 və xain adlandırılmaq;
sürünü qurda vermək; işdən atılma...
Şəhərin küllüklərində sümsünürkən
tren kupeləri kimi zehnindən keçirdi
bunlar. Soy-sopunu, kökünü-keçmişini,
kimliyini, özgür yabanı yaşamını
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yadırğamışdı; səsini, dilini belə
unutmuşdu. Özlüyü uyuşdurulmuş,
yaradılışı yozlaşmış, davranışları dəyişmiş,
qüruru sınmış, doğal özəlliklərini
itirmişdi. Nə caynaqlarında, dişlərində,
gözlərində o əski kəskinlik var idi, nə də
kaslarında, dimağında o əski güc... Dinc,
uslu, başıaşağı, yaxşı bir şəhərdaş!
Uşaqlar gülə-gülə bu təhlükəsizləşmiş
köpəyə daş ataraq əylənirdilər. Artıq, öz
yemini ovlayanmayan, öz ayağı üstündə
durammayan canavara, inad və üsyan da
ölüm demək idi, şənliyi tərk etmək də...
Bələdiyyə maşını, əlində ov tüfəngi
olan işçilərlə yaxınlaşmaqdaydı.
Görəvlilər hərdən dincliyi, güvənliyi
pozan yaramaz sülək itləri birər-birər
qurşunlayaraq ovlayırdılar...
Xəracu
Orucluq-1998
Yansıdan – əks etdirən
Anımsamaq – xatırlamaq
3
Uysallıq – ram olma
4
Zağar-zağar –məncilliklə
5
Ənayın əcaib, qəribə
6
Ərdəm – fəzilətli
7
Eyitmən – bəsləyib öyrədən,
törədən
8
Həmil – yumşaq xasiyyətli
9
Qomud – burada, komanda
10
Çərə – dişi heyvanın cinsi
organının mayesi
11
Endirgən – endirən
12
Dümük – baş qatan
13
Sovsaqlıq – çox danışıb adamı
yormaq
14
Başaratsız – burada, qapısız,
yurdsuz
1
2
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SELİNCER BU HEKAYƏSİNİN DƏRCİNİ
QADAĞAN ETMİŞDİ...
2050-Cİ İLDƏ ÇAP EDİLMƏLİ OLAN HEKAYƏNİ
“USTAD” ÖZ OXUCULARI ÜÇÜN
TƏRCÜMƏ ETDİ
Azərbaycan oxucusunun daha çox
“Çovdarlıqda uçurumdan qoruyan” romanı
ilə tanıdığı Devid Cerom Selincerin
heç vaxt yayımlanmayan üç hekayəsi
internetdə icazəsiz paylaşılıb. Yazıçı
“Boulinq topları ilə dolu okean”, “Ad günü”
və “Paula” adlı hekayələrinin 2050-ci ilə
qədər yayınlanmasını qadağan etmişdi.
Səbəbi də bu idi ki, o, bu hekayələri 1945-ci
ildə dərc etdirmək istəsə də, əsərlər bədbin
ruhda olduğundan nəşriyyat bundan
imtina etmişdi.
Selincerin 1941-ci ildə yazdığı “Paula”
hekayəsi onun yaradıcılığında olan ilk və
yeganə qorxulu hekayədir. O, əsərin adını
əvvəlcə “Xanım Hinçer” qoysa da, sonra
onu “Paula”ya dəyişdirib. “Stag” dərgisi
bu hekayəni yazıçıdan alıb, yayımlamaq
üçün uzun müddət arxivdə saxlayıb. 1961ci ildə isə jurnalın rəhbərliyi hekayənin
itdiyini bildirib. Xeyli sonra hekayə
tapılaraq Selincerin arxivinə qaytarılıb.
Biz o hekayəni tərcümə edərək diqqətinizə
çatdırırıq.

PAULA
1941-ci il, mayın dördündə, saat
6:30-da Hinçer işdən evə qayıdanda
gördü ki, arvadı çarpayıda uzanıb kitab
oxuyur. Narahatlıqla soruşdu:
– Nəsə olub? Özünü yaxşı hiss etmirsən?
Kitabı kənara qoyaraq,
– “Elə də yaxşı deyiləm”, – dedi Xanım
Hinçer.
– Ah! Heç olmasa axşam yeməyi üçün
qalxacaqsanmı?
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– Əzizim, çətin ki, qalxa bilim. Əlbəttəki,
sənin üçün problem deyilsə.
– Yox, yox. Təbii ki, problem olmaz.
Neyləyirsən? Kitab oxuyursan?
– Ahaa, – deyə təsdiqlədi xanım Hinçer.
Səhəri günün axşamı Xanım Hinçer
yenə də çarpayıda idi.
– Bəlkə həkim Boxleri çağırım? – Hinçer
qayğıkeşliklə soruşdu.
Xanım Hinçer isə xoş bir təbəssümlə:
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– Lazım deyil, əzizim, – dedi. – Onsuz
da düşünmürəm ki, mənə kömək edə
bilsin!..
– Necə yəni? Başa düşmədim.
– Hinçer arvadının çarpayısının
kənarında əyləşdi.
– Ehh, dilbilməz! – Xanım Hinçer
zarafatyana dedi, – kömək edə bilməz,
çünki hamiləyəm.
Nə baş verdiyini anlamayan Hinçerin
üzündə əvvəlcə axmaq bir təbəssüm,
sonra isə böyük sevinc hissi göründü.
Cəld əyilərək arvadını sevgi və həyəcan
dolu öpüşlərə qərq etdi və tələsətələsə danışaraq gələcəklə bağlı planlar
qurmağa, ona müxtəlif vədlər verməyə
başladı. Danışdığı yerdə birdən-birə
sözünü kəsərək, – “Onsuz da bilirdim ki,
o başıboş, sarsaq səhv edir, – deyə
sevinclə qışqırdı, – Sənə nə dedi ki?”
– Kim, nə dedi əzizim?
– Həkim Boxler.
– Həkim Boxlermi? – Xanım Hinçer
təkəbbürlə cavab verdi. – Əzizim, bir
qadın hamilə olub-olmadığını mütləq hiss
edər. Ən azından mən hiss edirəm.
– Mən fikirləşdim ki....
– Əzizim, dəqiq bilirəm. Ancaq nə
Həkim Boxlerə, nə də başqa bir həkimə
getməyəcəyəm. Əminəm. Həmişə
bilirdim ki, belə bir şey olsa, hiss
edəcəyəm.
– Mən elə bilirdim ki...
– Hinçer dedi, – elə bilirdim ki, həkim
Boxler sənə uşağının olmayacağını
deyib. Hə, məgər elə deməmişdi?
Xanım Hinçer bərkdən qəhqəhə
çəkdi. Əlini uzadaraq ərinin təlaşlı üzünü
yumşaqca oxşamağa başladı.
– Həyatım, narahat olma, – sonra da
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xəfifcə gülərək əlavə etdi, – Uşağımız
olacaq.
Nəhayət, axşam yeməyi üçün otaqdan
əllərini yumağa çıxan Hinçer ona
səsləndi:
– Həyatım, axşam yeməyinə
qalxacaqsanmı?
– Yox, əzizim. Ürəyim istəmir.
***
Həftələr, aylar keçir, Xanım Hinçer
isə çarpayıdan qalxmırdı, təkcə arabir
məlum məsələlərə görə hamama gedir,
paltar dolabına, siyirməyə, makiyaj
alətlərinin olduğu kamoda tərəf əyilirdi.
Günlərin bir günü nahardan sonra
qulluqçu Sofiya ondan diş həkiminə
getmək üçün icazə aldı, o zaman
Xanım Hinçer tünd qırmızı rəngli, tüklü
tərliklərini geyinərək “Saturday Evening
Post” jurnalının gəlib-gəlmədiyini
öyrənmək üçün nərdivanlarla aşağı
düşməyə vadar oldu. Bu kiçik səfərləri
nəzərə almasaq, Xanım Hinçer, günün
təxminən 23, həftənin 165, ayın isə
644 saatını yorğanın altında keçirirdi.
O, səhər, günorta və axşam yeməklərini
çarpayıda yeyirdi. Kitabını yatağında
oxuyur, hörgüsünü də elə buradaca
hörürdü. Bütün gündəlik qəzet və
jurnallar, yun yumaqları və nömrəli
hörgü milləri əlinin çatdığı yaxınlıqda
idi. Tumbanın üstündə gümüşü zınqırov
vardı. İki dəfə onu silkələyəndə xidmətçi
Sofiya gah tezbazar əlini qurulayır, gah
tozsoranı söndürür, gah da siqaretini
qayçı ilə kəsib sözün əsl mənasında qaçaqaça yanına gəlirdi. Sofiya göstərişləri
Hinçerdən alırdı və onu da demək
lazımdır ki, hamiləlik məsələsi ortaya
çıxandan bəri maaşı xeyli artırılmışdı.
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***
– Əzizim, bir dəqiqəlik bura gələ
bilərsən?
Hinçer yataq otağına qayıtdı.
– Səndən qəribə bir xahişim olacaq.
Çox güman ki mənim dəli olduğumu
düşünəcəksən.
Hinçer gülümsədi:
– Nə olub, balaca qızcığaz?
– Çarpayıda qalmaq istəyirəm, şirinim.
Uşağı doğana qədər yataqdan qalxmaq
istəmirəm.
– Düz doqquz ay? – qulaqlarına
inanmayan Hinçer soruşdu.
– Ahaa. Düz eşitdin. Mənə
hirslənmədin ki? Hirsləndin. Hiss edirəm.
Üzündən hiss olunur, – xanım Hinçer
başını qaldıraraq ərinə gülümsədi, azcana
dodağını büzdü və başını yırğaladı.
– Yox, – deyə əri tez inkar etdi.
– Təbii ki, hirslənmədim. Amma niyə
çarpayıda qalmaq istəyirsən ki? Sadəcə,
yataqdan çıxmamağının səbəbini başa
düşə bilmirəm.
Hinçer sözünü bitirib bir müddət
susdu, gözlədi.
– Mənə güləcəksən, – deyə Xanım
Hinçer, nəhayət, dilləndi.
– Gülməyəcəyəm.
– Dəqiq bilirəm... güləcəksən.
– Əzizim, – Hinçer çarpayının
kənarında oturaraq dedi:
– Gör bir nə fikirləşirsən.
Xanım Hinçer ərinin əlindən tutub
bərk-bərk sıxdı, elə bil, deyəcəyi sözlər
üçün ondan güc alırdı. Sonra asta səslə
danışmağa başladı, səsi sakit və tox idi,
bununla belə, Hinçer onda az, lap az olsa
da – qorxu hiss edirdi.
– Uşağımızı sağ-salamat doğmaq
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istəyirəm, əzizim. Yıxılmaqdan və buna
bənzər minlərlə şeydən qorxuram.
– Xanım Hinçer birdən sözünə ara
verdi, ərinin əlini sıxmağa başladı,
elə bil, gözünün qabağında ürküdücü,
qorxunc nəsə peyda olmuşdu. Sonra
yenə də sözünə davam etdi. – Maşınlar,
kamazlar... Çox qorxuram. Əgər
çarpayıda qalsam, səninlə və uşağımızla
bağlı düşünməklə özümü təhlükəsizlikdə
hiss edəcəyəm.
O uşaq sözünü elə tələffüz etdi ki,
Hinçerin qol-qanadı qırıldı və ürəyinə
şübhə toxumu səpildi. Arvadına çox
xırıltılı, amma heç də əmr tonunda
olmayan bir tərzdə cavab verdi.
– Yataqda qal. İstədiyin qədər qala
bilərsən.
Hinçerin cavabı qısa olsa da, xanım
Hinçer onun üstünlüyünü qəbul edirdi.
Buna görə də höccələyə-höccələyə, –
canım, – dedi. Hinçer isə arvadının əlini
sığallayaraq yenidən təkrarladı:
– İstədiyin qədər çarpayıda qala
bilərsən.
Sonra araya bir anlıq sükut çökdü.
Xanım Hinçer güclə də olsa sükutu
pozmağa çalışdı.
– Əzizim, bir şey də xahiş edəcəyəm.
Heç kimə demə. Heç kimə yataqda
olduğumu söyləmə. Mən belə istəyirəm.
Onlara bacımla qalmaq üçün Nyu-Yorka
qayıtdığımı deyərsən. Bacımın xəstə
olduğunu deyərsən.
– Axı niyə? – Hinçer asta səslə
soruşdu.
– Mənə güləcəklər, – Xanım Hinçer
dilləndi, – bilirəm, hamı mənə güləcək.
– Yox, gülməyəcəklər, – o,
döyüşürcəsinə etiraz etdi.
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– Güləcəklər. Dəqiq bilirəm,
güləcəklər, – arvadı fikirli-fikirli dedi. –
Ruz Simpkins güləcək. Hətta indidən
mənə güldüyünü belə eşidə bilirəm.
– Kimi deyirsən, o axmaq arvaddan
danışırsan? – Hinçer hirsləndi.
– Düzdü, əzizim, axmaqdır, amma
güləcək. Hamısı güləcək. Mən bilirəm.
Əzizim, söz ver ki, onlara bacımın
yanına Nyu-Yorka getdiyimi deyəcəksən.
Onda evdə olduğumu bilməzlər. Hər
kəsi şənbə-bazar günləri məni görməyə
gəldiyinə inandıra bilərsən. Maşınla
Kapeyə balıq tutmağa gedərsən.
Bazarlığı Sofiya edər. O...
Xanım Hinçer diksindi. Onun sakit,
sevimli səsi birdən həyəcanla titrədi.
Vəziyyəti gərginləşirdi. Xanım Hinçer
əlini qəfildən ərinin əllərindən dartıb
çıxardı.
– Bir dəqiqə...
Hinçer əlini yol polisi kimi yuxarıya
qaldırdı.
– Sakitləş! Ey, Nelli !
– Sən də mənə gülürsən, – xanım
Hinçer boğuq səslə dedi.
Hinçer qorxmuşdu:
– Vallah yox, şirinim! – deyə and içdi.
– Yox, gülmürəm. Dediyin hər şeyə əməl
edəcəyəm, balaca qızcığaz.
Hinçer sakitcə arvadının əlini yenidən
tutdu:
– Yox, yox, yox, balaca qızcığaz...
Sonra o, üzünü yana çevirmiş Xanım
Hinçerə söz verdi. Arvadı astaca ona
tərəf çevrildi. Hinçer sanki bağışlandığını
bilmək, heç olmasa bir xoş baxış
görmək, bir xoş kəlmə eşitmək istəyirdi.
Ancaq Xanım Hinçerin üzündə mənasız
bir ifadə var idi. O, ərinə, daha doğrusu
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ərinin arxasındakı boşluğa baxırdı.
– Sən necə istəyirsənsə, elə də olacaq,
– Hinçer dedi, – Sənin istədiyin kimi
edəcəyik.
Xanım Hinçerin baxışları nəhayət ki,
boşluqdan qopub ona tərəf çevrildi:
– Başa düşəcəyindən əmin idim.
***
Hinçer demək olar ki, hər həftəsonu
Kape Koda balıq tutmağa gedirdi.
Adətən balıqdan qayıdanda arvadı
həddindən artıq sevincli görünürdü. Hələ
bazar axşamları yataq otağına dəyib,
yaş qəzetə bükdüyü balıqları arvadına
göstərəndə onun üzü yatağın kənarındakı
lampanın zəif işığında daha xoşbəxt təsir
bağışlayırdı. Amma həftəsonuna gəlibçıxmaq üçün beş günü birtəhər keçirmək
lazım idi.
Hinçer çox pis yalançı idi. Hərçənd
ki, bu sahədə az da olsa qabiliyyət kifayət
edərdi. Otisvilledə heç kim Xanım
Hinçerin Akrona xəstə bacısının yanına
getmədiyindən şübhələnmirdi. Hinçer
baldızının vəziyyətini soruşanlara, –
“Əvvəlkinə nisbətən daha yaxşıdır”,
“Hələ vəziyyət elə də yaxşı deyil” ,
“Dəqiq nə vaxt sağalacağı barəsində heç
kim, heç nə demir”, – cavablarını verirdi.
Qarşılığında da, – “Səbirli ol, zaman hər
şeyi öz axarına salacaq”, “Paulaya bizdən
salam deyərsən”, – cavabını eşidirdi.
Vaxt keçdikcə Hinçer yalan danışmaqda
ustalaşırdı. O bir müddət sonra hiss etdi
ki, əvvəllər ilişə-ilişə danışdığı yalanları,
indi daha inamla deyə bilir.
Bir gün Hinçer heç özünün də
gözləmədiyi halda irişə-irişə, – “Deyəsən,
təzə bir arvad alacağam”, – dedi.
– Niyə yeni modellərin çıxmasını
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gözləmirsən? – Bad Montrouz məsləhət
verdi.
Hinçer Bad Montrouzun cavabını
həmin dəqiqə oğurladı. Bu söhbətdən
sonra onun bu yalanı özünün son
versiyasına düşdü. İrişərək, – “Deyəsən,
özümə təzə bir arvad alacağam, –
dedi, sonrasında isə irişə-irişə, – təzə
modellərin çıxmasını gözləyirəm”, – deyə
əlavə etdi.
... Ancaq heç vaxt kiçik məclislərdə,
çox adam qarşısında yalan danışarkən
özünəinamlı olmağı öyrənə bilmədi.
***
Hər axşam, Hinçer yemək otağında
yeməyini tək yeyəndən sonra, arvadının
yanına qayıdır, onunla kart oynayırdı. O,
Xanım Hinçerin çarpayısının kənarında
oturur və kiçik, ağappaq mizi onun
ayaqlarının üstünə qoyurdu. Adətən saat
9:30, ya da 9:45-ə – ta ki Xanım Hinçer,
– “Bir az da kitab oxuyaqmı, əzizim?” –
deyənə qədər oynamağa davam edirdilər.
Həmişə də Hinçer, – “baş üstə”, – deyir
və otağın o biri başına gedərək, arvadının
seçdiyi bir kitabı gətirirdi.
“Devid Kopperfild” əsəri haqqında o,
Hinçerə bunları demişdi:
– Çox xoşuma gəlir, həmişə də
xoşuma gəlib. Əzizim, sən nə əcəb onu
heç oxumamısan?
– Bilmirəm, – dedi Hinçer. – Heç
vaxtım olmayıb.
– Amma mən çox bəyənirəm, – dedi
Xanım Hinçer. Təkcə Mördstonları
sevmirəm. Onlarla bağlı bütün fəsilləri
oxumamış vərəqləyirəm.
– Onlar kimdi ki?
– Devinin ögey atası və onun bacısıdır.
Çox pisdilər, səbr elə, özün görəcəksən.
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Ya da yox, Mördstonların olduğu
bölümləri yenə oxumayacağam. –
Xanım Hinçer gülümsədi.
Hinçer, arvadının çarpayısının
yanındakı ən rahat yerdə – stolda oturdu
və Xanım Hinçer Mördstonlarla bağlı
bütün hissələri vərəqləyərəq “Devid
Kopperfild”i oxudu. O, ahəstə-ahəstə
oxuyur, səsini Den Peqqotiyə oxşatmaq
üçün qalınlaşdırır, Stirfortsu yada salmaq
üçün şirinlik edir, Uriya Hipin xatirinə
pıçıldayır, Dora obrazını canlandırmaq
üçün isə sözləri sürətlə oxuyurdu.
Gecəyarı Xanım Hinçer oxumağı
dayandırır, kitabı bağlayıb, Hinçerə
gülümsəyirdi.
– Yoruldun? – deyə Hinçer soruşurdu.
– Az-maz, əzizim.
– Onda yaxşısı budur, yat. Bugünlük
bu qədər oxumaq kifayətdir.
– Bəyəndinmi?
– Çox gözəl kitabdı. İndi də yorğanın
altına gir. Mən də üstünü örtüm.
Hinçer arvadının hamiləliyi dövründə
qonaq otağında yatırdı.
***
Ruz və Karl Perkins, Emili və
Bad Edmundsongildəydilər. Bad danışan
vaxtı Perkins hər dəfə çərəz dolu kasanı
eşələyir, içindən püstələri seçib yeyirdi.
Birdən o, yeməyi qəflətən dayandırdı.
– Keçən şənbə günü bizə gəldi. Emili
ilə kinodan çıxıb evə qayıdırdıq. Gördüm
ki, Frank maşınını evlə küçə arasındakı
yolda saxlayıb. Düz arxasında dayandıq,
uzaq vuran işıqları yandırdım, nə baş
verdiyini görmək üçün çölə çıxdım.
Frank maşınında otururdu. “Frank,
– dedim. – Burada neynirsən?” O,
məni görmək üçün gəldiyini bildirdi.
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Mən də içəri dəvət etdim. Evə keçdik.
Paltosunu asmağıma icazə vermədi.
Mənimlə təklikdə danışmaq istədiyini
dedi, buna görə də Emili yuxarıya
qalxdı. Frankla birlikdə qonaq otağında
səssizcə otururduq. Hələ də paltosunu
əynindən çıxarmamışdı. “İkinci gün
maşınla sizin evinizə gəlmişdim, –
dedim. – Telefonunuz işləmir, deyəsən.
Xidmətçiniz məni niyə evə girməyə
qoymadı? Ümumiyyətlə, nə baş verir?”
Cəhənnəm olsun hər şey. Mən
onun şərikiyəm. Bütün həftəni niyə işə
gəlmədiyini bilməyə haqqım vardı. Başa
düşürsənmi?
Frank isə sualıma baxmayaraq, sakitcə
otururdu, elə bil mənimlə danışmaq
istəyən heç özü deyildi. Görən də elə
bilər ki, pianinoya gözünü zilləmək üçün
gəlib. Çox yorğun görünürdü. Deyəsən,
paltosunu çıxartmamasının səbəbi də
altından köynək geyinməməsi idi. Bir ara
gözüm sataşdı, qalstuk da taxmamışdı.
– Paulaya heç nə olmayıb ki? –
soruşdu. – Bacısı ilə bağlı pis xəbər
almısan?
– Onun bacısı yoxdur, – Frank dedi.
– Nəə, necə yəni yoxdu? – soruşdum.
– Məgər onun yanına getməyibdir?
Bacısı ölüm döşəyində deyildi ki? Axı
bildiyim qədərilə, ağır xəstə idi.
Frank başını yellədi:
– Yox, Paula uzun müddətdir ki,
evdən çölə çıxmır. Evdə, çarpayısında
uşağının doğulmasını gözləyir. Uşaq
olana qədər getdiyi yerdə maşının altında
qalıb ölməkdən qorxurdu. Buna görə də
evdə qalır, çarpayıdan çıxmırdı.
– Neçə gündür çarpayıdan çıxmır? –
deyə soruşdum.
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– Bilmirəm, – dedi Frank, – Deyəsən,
on aydır.
– Axı o bir ildən artıqdır ki, burada
yox idi, – dedim.
– Sənə dedim axı, heç yerə getməyib.
İki aydır ki, çarpayıdan çıxıb. Amma
otağından çıxmır. Qapını da arxadan
bağlayıb.
– Qapını bağlayıb? Uşaq doğulub ki?
– Elə deyir. Doğduğunu deyir. Amma
bilmirəm.
Frankın səsini gərək özünüz
eşidəydiniz. O güc-bəla ilə danışırdı.
– Bu necə olur ki? – soruşdu, –
uşağı olduğunu deyir, amma sən olubolmadığını bilmirsən?
– O doğduğunu deyir. Amma
bilmirəm. İki ay əvvəl axşam evə gələndə
qapı bağlı idi. Döyəclədim, vəziyyətinin
necə olduğunu soruşdum. Uşağı
doğmağa başladığını dedi.
Frankın sözlərinə görə, o, “Həkim
Boxleri çağırımmı”, – deyə soruşub.
Paula isə istəməyib, həkimə-zada ehtiyac
olmadığını deyib. “Frank ağrın varmı”,
– deyə maraqlananda isə Paula özünü
çox yaxşı hiss etdiyini söyləyib. Ondan
təkcə bir xahişi varmış. Frank xahişinin
nə olduğu ilə maraqlanıb. Səncə Paula
ondan nə istəyib? İnanmazsan. Deyib ki,
bağa düş və iki qızılgülü bir-birinə sürt.
Paulanın məhz buna ehtiyacı var imiş.
“Allahım! – dedim Franka. – Yəqin ki,
sən onun dediyini eləmədin, hə? Həkim
Boxleri çağırmadın bəs?”
“Həkim Boxleri çağırmağımı istəmədi,
– Frank ağır-ağır dilləndi, – Ona ehtiyacı
yox imiş”.
Təsəvvür edirsiniz? “Yaxşı, bağa
düşüb iki gülü bir-birinə sürtmədin,
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hə?” – soruşdum. Dediyinə görə
eləyibmiş... “Niyə belə bir gic hərəkəti
elədin ki?” – deyə soruşdum. “Çünki o,
belə istəyirdi axı” – deyə Frank cavab
verdi. Bir sözlə, eləyibmiş. Bağa düşüb,
iki qızılgülü bir-birinə sürtüb. Sonra
da qaçaraq yuxarıya, yataq otağına
qalxıb. Qapı isə hələ də bağlı imiş.
Paula uşaqlarının doğulduğunu deyib.
Amma Franka içəri girib uşağı görməyə
icazə verməyib. Onun sözlərinə görə,
bir müddət körpəsi ilə tək qalsaymış,
özünü daha yaxşı hiss edəcəkmiş.
Frank, – “Qız, yoxsa oğlandır”, – deyə
soruşub. Paula qızları olduğunu deyib.
Onun sözlərinə görə, sarı saçları və göy
gözləri olan gözəl bir qızları olubmuş.
Frank, – “Nəyəsə ehtiyacın varmı”, –
deyə yavaşca səslənib. Paula isə heç nə
lazım olmadığını deyib. Frank arvadından
qapını açmağı xahiş edib. Ancaq o
açmayıb. Franka dedim ki, “Allaha and
olsun, mən olsaydım, o zibilə qalmış
qapını qırardım”. O isə heç nə demədən
başını yellədi. Mənə Paulanı yaxşı
tanımadığımı dedi. Paula çox həssas
biri imiş. Beləcə, düz iki ay Paula ona
içəri girməyə və uşağı görməyə icazə
verməyib. Hətta xidmətçini də otağa
buraxmırmış. Yemək fasilələrindən başqa
qapını açmırmış. Həmin vaxt da xidmətçi
məcməyini qapının ağzından içəri
itələyirmiş.
Otaqda bütün günü uşaqla birlikdə
vaxt keçirirmiş. Frank da işdən
qayıdanda qapının arxasında oturaraq
onunla söhbət edirmiş. Paula bütün günü
körpənin nə etdiyini danışırmış. Məsələn,
ayağını ağzına soxduğunu deyir, uşaq
haqqında başqa bu cür şeylər söyləyirmiş.
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Frank hər dəfə nəyəsə ehtiyacı olduğunu
soruşurmuş. Əlbəttə, hərdən nəsə lazım
olurmuş: beşik, ya da əmzik... Yəni, başa
düşdüyünüz kimi, uşaqlara lazım olan
şeylər. Frank onun istədiklərini maşına
yığıb evə gətirirmiş, ancaq Paula qapını
təkcə əşyaları içəri keçirməyinə bəs
edəcək qədər aralayırmış. Yenə də uşağı
görməyə icazə vermirmiş.
Bir gün Paula ona uşağın oynamaq
üçün dosta ehtiyacı olduğunu söyləyib.
Sırf oynamaq üçün də yox, sadəcə
yanında olması üçün bir uşaq... Paula
uşağın əsas formalaşdığı dövrün körpə
yaşları olduğunu deyib. Franka, –
“Mərcə girirəm ki, mənim dəli olduğumu
fikirləşirsən”, – deyib. Frank ona belə
düşünmədiyini söyləsə də, uşağını
görməyə icazə verməməsindən bezdiyini
də əlavə edib. Paula gülümsəyərək ondan
bir az da səbir etməyi xahiş edib.
Sonra Frank xidmətçiyə qardaşı qızını
gətirməyi tapşırıb. Üç yaşlı balaca qızı.
Təkcə onun körpəni görməyə icazəsi
varmış. Uşaq otaqdan çıxanda Frank
ondan, – “Uşağı gördünmü?” – soruşub.
Qız da əminliklə “hə” deyib. “Danış
görək, nəyə oxşayır? Kiçik bir qızdır,
hə?” – deyəndə isə uşaq ona, – “Çox
balacadır, hələ danışa bilmir”, – cavabını
verib. Qız ona balaca uşaq olduğunu
və danışa bilmədiyini, beşikdə yatdığını
da deyib. Uşaqların necə danışdığını
bilirsiniz. Bu hadisənin üstündən bir neçə
həftə keçəndən sonra Frank dözməyib
qapını qırıb. Əminəm ki, deyəcəklərimə
inanmayacaqsınız. Paula beşikdə
uzanıbmış. Frankın dediyinə görə,
ayaqlarını beşiyin üstünə qoyubmuş,
dizləri də çənəsinə dəyirmiş. Başına
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yeni doğulan körpələr kimi qırmızı
lent bağlayıbmış. Lentdən başqa da
əynində heç nə yox imiş. Tamamilə
heç nə. Sizcə Franka nə deyib? Adyalı
üstünə çəkib və “məncə sən pis
adamsan”, – söyləyib.
Qadın onu otaqdan çıxardıb. Frank
isə nə edəcəyini bilmədən bizim
evə gəlib. Otaqda eləcə hərəkətsiz
oturmuşdu. Ona bir müddət buradan
uzaqlara getməyi məsləhət gördüm.
Paula ilə birlikdə uzunmüddətli
istirahətə ehtiyacları olduğunu dedim.
Bu gün poçtalyon onlardan bir
açıqca gətirdi. Emili, sən onu hara
qoymusan?
***
Hinçerlər Floridaya getdilər.
Hinçer, “Plaza Otel”in vestibülündə
birdən-birə dəhşətli şəkildə əsəbləşdi.
Müdir müavini və iri zənci liftçi onu
güc-bəla ilə tutaraq “Leykvud Ruhi
Dispanseri”nə göndərdilər.
Paula isə Otisvilleyə qayıtdı
və bir neçə aydan sonra yenə də
kitabxanada işləməyə başladı. İndiyə
qədər də o, həmin işdə çalışır və çox
bacarıqlı işçi kimi tanınır.

Tərcümə etdi:
Rövşən Danyeri
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QLOBALLAŞMA ADLI
NƏSNƏ VƏ
BABİL SİNDROMU

Vüqar Zifəroğlu

Dəyərlər sisteminin savaşının
getdiyi bir dövrdə yaşayırıq.
Nəzəriyyələr yenidən işlənilir,
onlara yeni çalarlar əlavə
edilir, hədəflər təkrar nəzərdən
keçirilir...
Tarixi, ən azı Babil qülləsi qədər
qədim olan «qloballaşma» nəzəriyyəsi
də bu tip nəsnələrdəndir. Qloballaşma
bu gün cəmiyyətimizin ən müxtəlif
təbəqələrində ciddi müzakirələrə
səbəb olan aktual mövzu olaraq qalır.
Kimi onu “qarşısıalınması mümkün
olmayan bir proses” kimi görür, kimi
“bəşəriyyətin əleyhinə yönəlik məkrli
plan” kimi qiymətləndirir. Politoloqlar,
iqtisadçılar, sosioloqlar, filosoflar, bir
sözlə hamı bu nəsnənin mahiyyətinə
varmağa çalışır. İqtisadçılar
iqtisadiyyatın qloballaşmasından,
coğrafiyaşünaslar “iqtisadi
arxipelaqların” yaradılmasından,
sosioloqlar insanların həyat
səviyyələrinin biri-birinə yaxınlaşması
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və uyğunlaşmasından, politoloqlar
dünyanı iki düşərgəyə ayırmış “soyuq
savaş” dönəminin bitməsindən sonra
transmilliləşməni sürətləndirməyin
vacibliyindən, dövlətlərin qarşılıqlı
asılılığının güclənməsindən,
suverenliklərinin azalmasından
danışırlar.
Əslində isə ortaya qoyulmuş, bir
növ insanlığın seçiminə buraxılmış
dəyərlərin rəqabəti də demək olar
qloballaşmaya, “Babil sindromu”ndan
qurtulmağa can atan və öz tanrılarını
ölümsüzləşdirmək istəyənlərin təkrar
çabası da. Artıq kim nəyi seçərsə...
Lakin seçim yenə də hər kəsin öz
əlindədir. Yetər ki, bu seçim edəcək
millət və ya fərd öz milli və mənəvi
ruhunun sahibi olsun. Məsələyə
“özünü bil, başqasını tanı” prinsipi ilə
yanaşsın. Lakin əvvəl bu suala cavab
versin: özümü tanıya bilmişəmmi?
Nə zamansa “başlanğıcda öncə söz
vardı, söz Tanrıyla birlikdəydi və söz
Tanrıydı. Hər şey sözlə yaradıldı”. O
zaman insanlar vahid dildə danışır,
eyni inancı paylaşırdılar. Lakin Adəm
övladında təkəbbür baş qaldırdı.
Onlar iri şəhər salıb, həmin şəhərdə
başı göylərə çatacaq qüllə inşa etmək
istədilər. Dünyaya ün salmaq üçün,
yeni düzən qurmaq üçün, Rəbləri
ilə yarışmaq üçün. Lakin unutdular
ki, “Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və
bir qadından (Adəm və Həvvadan)
yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız
(kimliyinizi biləsiniz) deyə, sizi
millətlərə və qəbilələrə ayırdıq. Allah
yanında ən hörmətli olanınız Allahdan
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ən çox qorxanınızdır (pis əməllərdən
ən çox çəkinəninizdir). Həqiqətən,
Allah (hər şeyi) biləndir, (hər şeydən)
xəbərdardır” (Qurani-Kərim, 49. əlHucurat, 13)...
Bu mifik kodlarla üstü örtülmüş
hadisə, Babil qülləsini inşa etmək
həsrəti ilə yaşayanların yaddaşında
“xaos”un (Babil sindromunun)
simvolu olaraq qaldı. Dolayısıyla
da, bu “müşkülün” çözümü, yeni
düzənin başlanğıcı olaraq müjdələndi.
Bu gün qloballaşan (qloballaşdırılan)
bəşəriyyətdə həmin qüllənin təkrar
“inşa edilməsi” istənilir.
Tanrı ilə birgə ölümsüzləşmək
rəqabətinə girmək istəyən insanı
müxtəlif dillərə, millətlərə ayıran
Allah, onların yenidən birləşməsinə
razılıq verərmi? Müqəddəs kitabımızda
yazılır ki, Qiyamət anına qədər
insanlıq bir daha bütün olmayacaq.
Deyilənə görə, qiyamət də
yaxınlaşır...
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“Əlinə çiçək aldıqda ona diqqətlə bax, həmin an üçün o sənin dünyandır.
Mən bu dünyanı başqalarına da bəxş etmək istəyirəm”.
Georgia Okeefe

Rəssam: Georgia Okeeffe
(1887-1986)
Rəsm: “İnək kəlləsi: qırmızı,
ağ və mavi” (1931)
Saxlandığı yer:
Metropolitan, Nyu-York,
ABŞ
Ölçüsü: 101,3 sm x 91,1 sm
Okeefe uğurlu qadın rəssam olaraq
Amerikada bir çox qadına ilham və
cəsarət verməsi ilə yanaşı, bu ölkədə
modernizm cərəyanının təməlini
qoyanlardan biri olmuşdur.
O, Viskonsində anadan olmuş, Virciniya,
Çikaqo və Nyu-Yorkda rəssamlıq təhsili
almışdır.
Qazandığı mükafatlara və nailiyyətlərə
baxmayaraq, qadın olduğu üçün yaşadığı
problemlərdən uzaqlaşa bilməmişdir.
Tanışları hər zaman ona qadın rəssamın
ancaq qız məktəblərində rəsm müəllimi
ola biləcəyini deyirdilər.
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Rəssam: Georgia Okeeffe
Rəsm: “Qoç kəlləsi, ağ
gülxətmi və təpələr” (1935)
Saxlandığı yer: Bruklin
Muzeyi, Nyu-York, ABŞ
Ölçüsü: 76,2 sm x 91,5 sm

Okeefe bir müddət Çikaqoda rəssam
kimi fəaliyyət göstərib pul qazanmağa
cəhd etsə də, cəhdi uğurlu alınmadı.
Sonra Texasda müəllimlik təklifini qəbul
etməli oldu. Sevmədiyi iş təklifinə razılıq
verməsini məğlubiyyət kimi anlasa
da, Texasdakı kanyonlar ona ehtiyacı
olan ilhamı verə bilirdi. Burada çəkdiyi
rəsmləri Nyu-Yorkda yaşayan dostuna
göndərdi və bunun sayəsində sonradan
evlənəcəyi Alfred Stiqlitz (Stieglitz) ilə
tanış oldu.
Stiqlitz sadəcə rəsm əsərlərinin ticarəti ilə
məşğul deyildi, eyni zamanda da dəyərli
USTAD dərgisi \ Mart 2016

rəssamlıq dünyası

İnadkar qadın – çiçək
rəsmləri və heyvan kəllələri
çəkməyi sevən rəssam
bir fotoqraf və modernizm cərəyanını
Nyu-Yorkda tanıdan şəxs kimi məşhur
idi. O, Okeefenin şəkillərini çəkdi,
rəsmlərini tanıtdı və məşhur olmasına
şərait yaratdı.
Okeefe istəmədiyi heç bir işi
etməyən inadkar qadın idi. Bir dəfə
hansısa firmanın reklamları üçün onu
Havay adalarına ananas şəkli çəkməyə
göndərmişdilər. Okeefe Havayda 9 həftə
tətil edib, ananasdan başqa hər şeyin
rəsmini çəkib qayıtmışdı. Borclu olduğu
rəsmləri isə ancaq Nyu-Yorka döndükdən
sonra – öz studiyasında yarada bildi.
Stiqlitz Okeefedən 23 yaş böyük idi.
Xəstələndiyində Okeefe ona baxmaq
istəmədi və ilhamını geri qazanmaq
üçün yeni bir həyat axtarmağa başladı.
Nyu-York və qərb mədəniyyəti onu qane
etmirdi. Bu səbəbdən də Nyu-Meksiko
həyatının sonuna qədər yaşayacağı qaçış
nöqtəsi oldu.
Okeefe qadın cinsəlliyini simvolizə
edən çiçək rəsmləri ilə məşhur idi. Onun
özü bunun cinsəlliklə bağlı olmadığını
desə də, qadınlarla münasibət quran
və rəsm çəkərkən tam çılpaq soyunan
bir qadın üçün bunu iddia etmək heç
də inandırıcı deyildir. Yaradıcılığına
1915-ci illərdə kömür abstraksiyaları
ilə başlayan Okeefenin ilk əsərlərində
təqlidçilik sezilsə də, 1920-ci illərin
əvvəllərində o, öz üslubunu tapmışdır.
Əsərlərində çox vaxt kəllələr, heyvan
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Georgia Okeefe, fotoqraf
Alfred Stiqlitz, 1918.
“Viktoriya və Albert”
muzeyində saxlanılır.
sümükləri, bitkilər, qayalar, dağlar kimi
təbiət ünsürlərindən istifadə edir, onları
böyüdür, həcmləndirib rəsmlərinə əlavə
edirdi. Əksər işlərində də bu ünsürləri
bir məkan içinə yerləşdirərək erotik,
psixoloji və simvolik mənalarla yükləyirdi.
Okeefe çiçək rəsmləri ilə məşhur olsa
da, kəllə elementlərindın istifadə etdiyi
şəkillər insanlara daha maraqlı gəlir.
Onu da qeyd edək ki, “İnək kəlləsi:
qırmızı, ağ və mavi” rəsmi o dövrdə
trendə çevrilmiş Amerika mədəniyyətinə
aid əsərlərə işarədir. Rəssamın istifadə
etdiyi kəllə və ağ, qırmızı, mavi fon
naturalizmi, millətçiliyi və ya Amerika
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landşaftı ilə etnik mənşə arasındakı
əlaqəni təmsil edir. Çoxbilmiş tənqidçilər
inək kəlləsinin amerikalıların güc və
qüdrətinə işarə olduğunu söyləyərək,
buynuzları İsanın çarmıxına bənzədir,
bunun amerikalıların öz dinlərinə
olan bağlılığını simvolizə etdiyini iddia
edirdilər. Halbuki bu, sadəcə, Okeefenin
zarafatı idi. O, – “Hansısa rəsmi bu üç
rəngə boyasan, sizin üçün müqəddəs
Amerika mədəniyyəti olar”, – demişdi.
Bu inək kəlləsini də təsadüfən tapmış və
rəsmini çəkmək istəmişdi.
Okeefe “Qoç kəlləsi, ağ gülxətmi
və təpələr” əsərini də Nyu-Meksikoda
çəkib. Onun rəsmdə görünən təpələrə
heyranlığı varmış, evinin pəncərəsindən
hər gün bu səhnəni uzun-uzadı seyr
edərmiş. Qoç kəlləsinin isə dağları ən
yaxşı şəkildə ifadə edəcəyini düşünərək
çəkib. Çiçəyi isə əlavə etmək sonradan
ağlına gəlib. Yəni bu qədər plansız,
amma cəlbedici...1972-ci ildə Okeefe
görmə qabiliyyətini itirmişdir. Buna
görə də, artıq yağlı boyalarla rəsm çəkə
bilməmiş və 1984-cü ilə qədər yalnız
qələmlər vasitəsi ilə işləmişdir. 1976-cı
ildə sənət haqqında kitab yazmış, onunla
bağlı film çəkilməsinə icazə vermişdir.
2009-cu ildə baş rolları Coan Allen və
Ceremi Ayronsun oynadığı “Georgia
Okeefe” filmi çəkilmişdir.
Okeeffenin meyiti öz istəyinə uyğun
olaraq rəsmlərində təsvir etdiyi Pedernal
dağı üzərində yandırılmışdır.
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Kənan Hacı

Siçovullar üçün
darıxan gəmi
(hekayə)

əvvəli birinci sayımızda

Çay ləpədöyəndə köksünü ötürüb
müdrik susqunluğa qapılmışdı. Onlar
Volqa çayının ayparaya bənzəyən
sahili boyu uzanıb gedən yaşıllıqda
gəzib-dolaşırdılar. Havanın nə vaxt
qaraldığını da hiss etməmişdilər. Çaydan
buğ qalxırdı, bu buğ çaydan çıxan
insan kölgələrinə bənzəyirdi. Gecə
öz sirrini açırdı, nəydi. Qız, deyəsən,
oğlana əməlli-başlı vurulmuşdu. Çayın
üzərində insanabənzər iki kölgəni görüb
oğlana sığındı, oğlan qızın zərif çiynini
qucaqlayıb, onu bir az da özünə sıxdı.
Kölgələr getdikcə yaxınlaşırdı.
– Mən boğulanda heç əzab
çəkmədim.
– Mən də. Çünki ikimiz də günaha
batmışdıq. Cənnətə yolumuz həmişəlik
bağlanıb.
Sahildəki cütlük həyəcandan
tir-tir əsirdi. Oğlan özünü nə qədər tox
tutmağa çalışsa da, kürəyindən soyuq
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tər axırdı və qorxusunu heç cür qızdan
gizlədə bilmirdi. Ağaclar, böcəklər,
çiçəklər, bütün kainat susmuşdu. Oğlanla
qız araya çökmüş vahiməli sükutu
pozmaq istəsələr də sanki bir anın içində
ikisinin də dili tutulmuşdu.
– Mən bir gün əvvəl siçovulların
gəmidən atıldığını görmüşdüm.
– Mən o gecə qəribə yuxu
görmüşdüm. Gördüm ki, şəhərdə qorxulu
xəbər dolaşır, insanlar təşviş içində birbirinə yenidən dünyanı su basacağını
deyirlər. Amma heç kim deyə bilmirdi
ki, bu xəbəri kim yayıb. Sonra gördüm
ki, həmin insanlar vəhşicəsinə limanda
lövbər salmış gəmiyə doluşurlar, gəminin
də bir tərəfi ağırlıqdan əyilib. Göyərtədə
isə uzunsaqqalı, başında külah, əynində
əba olan bir yaşlı kişi ucadan, amma
təmkinli səslə camaata deyir:
– Özünüzü yormayın, günahı
olanlar bu gəmiyə minə bilməyəcək.
Qocanın üzündəki ifadə sanki qranitdən
tökülmüşdü, heç bir qüvvə bu ifadəni
dəyişmək gücündə deyildi.
– Dinamit partlada bilər.
– Mənə lağ eləmə. Bax, sahildəki
gəncləri görürsən? Yazıqlar... Onlar da
lənətləniblər.
– Görürəm. Onları da...
– Sus! Heç nə demə. Mən bilirəm.
Gecənin soyuğu iliklərinəcən işləmişdi.
Amma yerlərindən tərpənə bilmirdilər.
Qəfildən qızın dili açıldı:
– Tez gedək burdan. Mən qorxuram.
Oğlan qorxusunu büruzə vermək
istəmədi, özünü tox tutmağa çalışdı.
– Qorxma, mən yanındayam. Bunlar
nə qəribə kölgələrdir. Öz aralarında
nəsə danışırlar, deyəsən. Danışan kölgə
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görmüşdün indiyəcən? – Oğlan qıza
baxıb hətta gülümsədi də.
Qız bir az çiyinlərini qısıb büzüşdü:
– Mən qorxuram!
– Bizim yazıçılardan biri danışan və
yeriyən kölgələr haqqında roman da
yazmışdı. Sonra həmin yazıçı nə üçünsə
intihar etdi...
– Gedək burdan, nolar...
Onlar iki kölgənin sözünü ağzında
qoyub əl-ələ tutaraq hündür şam
ağaclarının arasında gözdən itdilər.
Xəfif-xəfif əsən külək ağacların başında
yasəmən rəngli xətlər cızırdı. Bu yolun
onları hara çıxaracağını bilmirdilər,
yeyin addımlarla meşənin içinə doğru
irəliləyirdilər. Oğlan düşünürdü ki,
qızı mütləq Bakıya aparacaq və orda
evlənəcəklər. Bu sözü ilk dəfə qıza
deyəndə qız onun səmimiyyətinə
ilk andaca inandı, amma oğlanın
vətəninə getmək istəmədiyini də dedi.
O da vətənindən, bircə anasından ayrı
düşmək istəmirdi. Anası onsuz dözə
bilməyəcəkdi. Qız oğlana atasının
avtomobil qəzasında dünyasını
dəyişdiyini demişdi. Qızın atası da
oğlanın vətənindən idi. Oğlan buralara
atasını axtarmağa gələndə heç ağlına
gəlməzdi ki, atasının əvəzinə bu qəşəng
qızı tapacaq. İndi oğlanın da anası bircə
oğlunun yolunu gözləyirdi. Bilmirdi ki,
neyləsin. Qızı gözüyaşlı buraxıb gedə
bilməyəcəkdi. Hansısa şair yazmışdı
ki, güman minə qalanda ümid birə
işləyir. Onun ümidi bir istəyə, bir arzuya
işləyirdi; titrək kəpənək kimi ona sığınmış
bu zərif qızı vətəninə aparmaq... O qədər
gəlib burda qızları aldadıb çıxıb gedənlər
olmuşdu ki. O, heç vaxt onlardan
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olmayacaqdı, bu şirin, sevimli, məsum
qızı aldatmayacaqdı.
Düşdükləri cığır onları kimsəsiz bir
yolun kənarına gətirib çıxardı, yoldan
əlli-altmış metr aralıda bir koma gözə
dəyirdi. Komanın ətrafı kol-kos idi,
hiss olunurdu ki, uzun müddətdir
buralara gəlib-gedən olmayıb. Hər şey
lap nağıllardakı kimi idi. Xəfif, şəffaf
dumanın arxasından Ay boylanırdı. Ay
məxməri şölələr saçırdı. Oğlan qıza baxıb
gülümsədi, qızın gözlərində bayaqkı
həyəcandan əsər-əlamət qalmamışdı.
Qızın üzündə qədim və hiyləgər təbəssüm
çiçəkləndi. Komaya yaxınlaşdılar.
Meşə susmuşdu. Komanın ağır taxta
qapısı cırıltıyla açıldı, içəri keçdilər.
Komanın küncündə dəmir soba qaralırdı,
sobanın üstündə döymə dəmir şamdan
qoyulmuşdu. Oğlan kibrit çəkdi, şamdanı
yandırdı. İçəri zəif işıq şüası yayıldı. Qız
oğlana yaxınlaşdı. Əvvəl əlləri birləşdi,
sonra dodaqları...
***
Geniş asfalt yola çıxmışdılar. Qız
oğlanı evlərinə, anasıyla tanış etməyə
aparırdı. Anası onun azərbaycanlı bir
oğlanı sevdiyini bilirdi. Dəfələrlə evdə
ana-bala mübahisə etmişdilər. Qadın
nədənsə aman-zaman övladının başqa bir
millətdən olan oğlanla evlənməsinə razı
deyildi. Qızsa anasını atasıyla tərk-silah
edirdi:
– Ana, özün də azərbaycanlıya ərə
getmisən də. İndi noldu?
– Mən başqa, sən başqa, – ana
deyirdi.
– Mənə başa sal da, nə mənada
başqa?
Anası bu sözlərin qarşısında
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nə deyəcəyini bilmirdi və tərs-tərs
qızını süzüb söhbəti başqa səmtə
yönəltməyə çalışırdı. İndi eşidəndə ki,
qızı azərbaycanlı oğlana bənd olub,
içində narahatlıq baş qaldırmışdı. Altıncı
hissi ona bu sövdanın pis bir sonluqla
bitəcəyini xəbər verirdi. Rəhmətlik
əri Volqoqrad bazarında ilk dəfə onu
görəndə vur-tut on altı yaşı vardı. Kişi
onda bazarda gül satırdı, qız o gündən
tez-tez yolunu bu bazardan salmağa
başladı. Gülsatan hər dəfə ona bir qırmızı
qərənfil verir, bu qərənfil qızı xoşbəxt
edirdi. Sevənlər üçün beş qərənfilin
dəbdə olduğu vaxtlar idi, lap bir güllə də
qızların ürəyini fəth etmək olurdu.
...Evləri çox uzaqda deyilmiş, on beş
dəqiqədən sonra artıq qızgilin qapısı
önündəydilər. Qız dəmir darvazasını
aralayıb əvvəl özü içəri girdi, sonra da
gülümsəyib oğlanı dəvət etdi. Amma
bu təbəssüm bayaq komada üzündə
peyda olan hiyləgər təbəssüm deyildi:
bir az xoşbəxt, bir az ürkək təbəssüm
idi. Qız tez qaçıb üç pilləkəni çıxdı və
evin qapısını açıb anasını çağırdı. Oğlanı
içəri dəvət etdilər. Ev sadə idi, lap kənd
evləri kimiydi. Aynabənddə pəncərələrin
qırağına dibçəklər düzülmüşdü. Mebel
də sovet dövründən qalmaydı. Oğlana
köhnə divanda yer göstərdilər. Qadın
ona diqqətlə baxırdı. Hiss olunurdu ki,
oğlanın gəlişi onun ürəyincə deyil. Oğlan
özünü son dərəcə naqoloy hiss edirdi.
Qız da anasının narazı görkəmindən
pərt olmuşdu. Bilmirdi neyləsin. Qadın
mətbəxə keçdi və oğlan başını qaldıranda
gözü divardakı şəklə sataşdı... Alnına
soyuq tər gəldi. Divardakı şəkildən
ona atası baxırdı. O, atasının üzünü
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görməmişdi, onu ancaq şəkillərdən
tanıyırdı. Atası Urusetə çıxıb gedəndə o,
hələ dünyaya gəlməmişdi. Bu şəkildəki
atasının alnına qırışlar düşmüşdü, saçları
azca ağarmışdı, gözlərisə həminkiydi.
Tez divandan qalxıb qızın qolundan
tutdu və onu çölə çıxartdı:
– Gəl çıxaq, yolda sənə söz deyəcəm.
Qız özünü itirdi:
– Sənə noldu birdən-birə? Nə
deyəcəksən? Dayan, anam yemək
hazırlayır.Oğlan isə qızın qolundan
tutub onu həyətə, ordan da küçəyə
çıxartdı. Qadın oğlanın bu gözlənilməz
hərəkətindən möhkəm qorxuya düşdü,
nə baş verdiyini anlaya bilmədi. Küçə
qapısına yüyürüb onları səslədi, nə qızı,
nə də oğlan çevrilib cavab vermədilər.
Ananın ağlına ilk gələn bu oldu ki, oğlan,
deyəsən, qızı qaçırır. Yaramaz qızın ağlını
əməlli-başlı oğurlayıb. Tez polis idarəsinə
xəbər vermək lazım idi.
Onları iki gündən sonra tapdılar. Hər
ikisi çayda boğulmuşdu. Kölgələrdən
başqa heç kim bilmədi ki, onlar çaya
necə düşüblər...
Kölgələr əbədilik susmuşdu.
Fevral-mart, 2016-cı il
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DÜNYANIN
KEÇİLMƏZ
MƏKANI -

ÇANAQQALA

Yusif Əli Əfşar
fəlsəfə doktoru, dosent

Çanaqqala şəhidlərinin və
qazilərinin xatirəsinə ithaf olunur.
Dünyanın böyük gücləri hələ də
canlarından çıxmayan türk xofu ilə
yaşayırlar. Bu gün qondarma “erməni
soyqırımı” kartını əllərində tutub,
türklərə qarşı şərəfsiz addımlar atan
Avropa-Qərb heç düşünmədimi ki, bu
millətin qisas hissi mərhəmət hissindən
daha dəhşətlidir?! Bu dəhşət isə onların
məhvinə gətirəcək. Nə tez unutdular
Çanaqqalanı?! Axı dünyada “Qallipoli”
savaşları kimi tanınan Çanaqqala savaşı
bəşəriyyətdə türk qəhrəmanlığını, türk
kişiliyini, qeyrətini, döyüşkənliyini,
ölməzliyini sübut etmədimi? Dünyanı
bölüşdürmək üçün qanlı savaşa girən
5 böyük imperiyadan sonda 4-nün
məhvinə səbəb olan Çanaqqala
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dirənişini nə tez unutdular? “Türk əsgəri
yaxşı döyüşçü olsa da, mənəvi ruhu
zəifdir”, - deyən rus generalı Aleksandr
Suvorovun Çanaqqala savaşı ilə gorunu
çartladan türk mənəvi ruhunudamı
unutdular? Bu qəhrəmanlıqları ilə tarix
yazan məhz türklər oldu! Buna görə
də, qəhrəmanlıqları ilə tarixlərini yazan
millətlərin fövqündə məhz TÜRK milləti
durur. Ulu Tanrı bu millətdən heç nəyi
əsirgəməyib. Türklər lap qədimdən –
özlərini bir varlıq kimi dərk etdikləri
vaxtdan sadə izahlı təsəvvürlərlə, lakin
dərin fəlsəfi bağlılıqla Tanrıçılıq ideyaları
əsasında təkallahlığı qəbul etmiş,
Tanrıya inanaraq ona səcdə etmişlər. Bu
daxili inam türkləri yayıldıqları coğrafı
arealda, qurduqları böyük imperiyaların
və dövlətlərin idarə edilməsində,
apardıqları mübarizə və müharibələrdə
həmişə ədalətli, insani mövqe tutmağa
səsləmişdir. Həmçinin türklər yaşadıqları
Vətəni həmişə Tanrı əmanəti kimi qəbul
etmiş və Vətən yolunda qan tökməkdən,
ölümdən qorxmayaraq, onu gözbəbəyi
kimi qorumuşlar. Necə ki, Çanaqqalada
yüz minlərlə türk əsgəri Vətən yolunda
şəhid olaraq, Uca Haqqın dərgahında
zirvəyə ucaldılar!
XX əsrin əvvəllərində Avropanın
imperialist dövlətləri yeni müstəmləkələr
əldə etmək üçün dünyanın siyasi və
coğrafi baxımdan yenidən bölüşdürülməsi
planlarını hazırlamışdılar. İqtisadi rəqabət,
hərbi güc nümayişləri, millətçilik və
sair iddialar Avropanı iki hərbiləşmiş
qütbə bölürdü. Almaniya-Fransa və
Rusiya-Avstriya arasındakı çəkişmələr
getdikcə dərinləşirdi. Nəhayət, 28
iyun 1914-cü ildə Avstriya-Macarıstan
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İmperatorluğunun vəliəhdi Arşadik
Ferdinandin bir serb milliyyətçisi
tərəfindən öldürülməsi bu gərginliklərə
son qoydu.
Avstriyanın 28 iyul 1914-cü ildə
Serbiyaya qarşı müharıbə elan etməsi I
Dünya Müharibəsinin başlanğıcı oldu.
Almaniya, Avstriya-Macarıstan və İtaliya
Üçlər İttifaqı blokunda, İngiltərə, Fransa,
Rusiya isə Antanta blokunda birləşdilər.
600 illik tarixi hakimiyyəti dövründə
dünyanın üç qitəsində geniş ərazi
sərhədlərinə malik, bir çox millətləri,
xalqları və dinləri özündə birləşdirən
Osmanlı İmperiyası artıq XX əsrin
əvvəllərində zəifləmişdi. Daxildə və
xaricdə gedən münaqişələr İmperiyanı
süquta sürükləyirdi. Trablusqərb
və Balkan müharibələri Osmanlı
İmperiyasının Şərqi Trakyadakı
Avropa torpaqlarının əldən çıxması
ilə sonuclandı. Hərbi qüdrətini itirmiş
Osmanlı İmperiyasının yerüstü və
yeraltı sərvətlərlə zəngin əraziləri güclü
imperialist dövlətlərin bölgü planına
salınmışdı. Rusiya İstanbulu və boğazları
ələ keçirib Aralıq dənizinə maneəsiz
çıxmaq, İngiltərə Osmanlı ərazisindən
keçməklə Fələstini işğal etmək və
bununla da Misirə, Süveyş kanalına
tam sahiblənmək, Fransa isə Suriya ilə
Klikyanı öz nəzarətinə keçirmək istəyirdı.
Bu iddialardan daha təhlükəli olanı
ermənilərin ərazi iddiası idi. Ermənilər
Osmanlının 1877-78-ci il Rus-Türk
Müharibəsi zamanı əlindən çıxmış şərq
torpaqlarına – Ərzurum, Van, Muş,
Bitlis və Qarsa iddialı idilər (1878-1918ci illərdə bu ərazilərdə ermənilər 100
minlərlə türkü məhv etmişdilər).
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Belə bir vaxtda Osmanlı İmperiyasının
itirilmiş torpaqlarının geri qaytarılması
və çökmüş nüfuzunun qalxması üçün
bir-birinə qarşı duran bloklaşmış hərbi
güc mərkəzlərinin birində iştirak etməsi
qaçılmaz idi. Osmanlı İmperiyası öncə
Antanta blokuna girmək istədiyini
bildirsə də, həmin blokda təmsil olunan
Rusiyanın və İngiltərənin məhz Osmanlı
ərazilərinə iddiaları bu istəyə maneçilik
törətdi. Buna görə də Osmanlı İmperiyası
Üçlər İttifaqında təmsil olunmaq üçün
Almaniya ilə 2 avqust 1914-cü ildə
Alman-Türk ittifaqını bağladı.
Osmanlı dövlətinin əlində olan
boğazlar Avropa üçün çox böyük önəm
daşıyırdı. Tarıx boyu imperatorlar
İstanbulun fəth edilməsini dünya
ağalığının zirvəsi hesab etmişlər. Bu
səbəbdən düşmənlərin əlinə gözəl
fürsət düşmüşdür. Antanta dövlətlərinin
düşünülmüş planlarına və riyazi
hesablamalarına görə, Almaniyadan
yetərli yardım ala bilməyən Osmanlı
dövləti təkbaşına müttəfiq donanmalarına
qarşı müqavimət göstərə bilməyəcəkdi.
Müttəfiq ordusu isə Çanaqqaladan
sərbəst halda keçib boğazları və İstanbulu
zəbt edərək Osmanlıya, Avropaya və
Asiyaya tam sahib çıxacağını düşünürdü.
Bununla da tərəfsiz qalan bir çox ölkələr
Antanta blokunun bütün şərtlərini qəbul
edərək onların tərəfinə keçdiklərini elan
edəcəkdilər. Belə vəziyyət öz-özlüyündə
yeni müstəmləkələrin yaranması demək
idi.
Bu düşüncə ilə 28 yanvar 1915-ci ildə
İngiltərə, arxasınca da Fransa Osmanlı
dövlətinə qarşı müharibə elan etdi.
İngilislər “dənizlərə hakim olan,
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dünyaya hakim olur” düşüncəsilə
hərəkətə keçdilər. İngiltərənin dəniz
donanması naziri Vinston Çörçilin
planlarını Aralıq Dənizi Donanmasının
komandanı admiral Karden həyata
keçirməli idi. Tarixində heç bir
məğlubiyyət görməmiş, dövrünün
müasir texnologiyaları ilə təchiz edilmiş,
uzaqvuran toplarla silahlanmış zirehli
gəmilərdən ibarət ingilis donanması
boğazlara girdi. Bu donanma fransızların
da dəstəyilə dünyanın ən böyük
armadasını qurmuşdu. Bu qeyri-adi
gücün qarşısında dayana biləcək qüvvəni
təsəvvür etmək mümkün deyildi.
Parçalanmaq üzrə olan, hərbi cəhətdən
zəif silahlanmış Osmanlı qoşunlarının
qalibiyyəti inandırıcı görünmürdü.
Düşmən dövlətlərin ilk dəniz hərəkəti
19 fevral 1915-ci ildə başladı. Onlar öz
donanmalarını Çanaqqala boğazında
yerləşdirdikdən sonra türklərin müdafiə
mövqelərini artilleriya atəşinə tutmağa
başladılar. Osmanlı qoşunlarının
tabeliyində olan bütün toplar boğazın
ən dar hissəsində qurulan müdafiə
səddində yerləşdirilmişdi. 15-35 sm
çaplı 78 ədəd topdan yalnız 18-nin
maksimal uçuş məsafəsi 15-17 kilometr
aralığında idi. Sursat cəbbəxanasının zəif
təchiz olunması dəhşətli savaşın boğazın
içərilərində – Kilitbahirdə başlamasını
zəruri edirdi. Həmin gün axşamtərəfi
türk batareyaları düşmən savaş gəmilərini
atəşə tutdular. Ərtuğrul və Orhaniyə
mövqelərindəki toplardan açılan atəş
qarşısında düşmən qüvvələri olduqca
sarsıldı. Müttəfiq donanması arzuladıqları
kimi nə irəliləyə, nə də bu olaydan
baş aça bilmirdi. Bu uğursuzluqların
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nəticəsi olaraq, düşmən donanmasının
komandanı admiral Karden vəzifəsindən
uzaqlaşdırılaraq yerinə 17 mart 1915ci ildə admiral de Robek təyin olundu.
Yeni komandan 18 mart 1915-ci
ildə tabeliyindəki donanma ilə boğaza
girəcəyini və tez bir zamanda İstanbulda
olacağını israrla Çörçilə bildirmişdi.
Martın 17-dən 18-nə keçən gecə
Çanaqqala İstehkam Mövqe komandanı
albay Cevat Çobanlı bütün çətinliklərə
baxmayaraq, boğaza mina xətti çəkilməsi
əmrini verdi. Bu əmri minbaşı Nazimi
bəy yerinə yetirdi: “Nüsrət” mina gəmisi
ilə həmin gecə boğaza 11 xətt üzrə 26
mina döşətdirdi. Həmin gecə havanın
qatı dumanlı olması ingilis gözətçi
gəmilərindən yayınmağa kömək etmişdi
ki, bu da Tanrının türklərə bir köməyi idi.
18 mart 1915-ci il: ingilis və fransız
gəmilərindən ibarət, o vaxtın ən böyük
dəniz gücü olan üç donanma səhər
tezdən Çanaqqala boğazının içərilərinə
doğru irəliləməyə başladı. Donanmanın
ən nəhəng – “Agamemnon”, “Queen
Elizabeth”, “Lord Nelson” zirehli
döyüş gəmilərindən və “İnflexbile”
müharibə kreyserindən ibarət 1-ci
diviziyaya admiral de Robek şəxsən
özü komandanlıq edirdi. İkinci qrupda
ingilis komandanlığı altında “Ocean”,
“İrresistible” və “Wengeance Majestic”
savaş gəmiləri yer almışdı. Üçüncü
donanma isə “Prinse”, “Bouvet”
və “Suffren” adlı zirehli fransız
gəmilərindən təşkil edilmişdir ki, buna
da admiral Quepratte komandanlıq
edirdi. Ümumilikdə Çanaqqala
boğazında düşmənlərin irili-xırdalı 20
zirehli döyüş gəmisi var idi. Birinci
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diviziya saat 10:30-da boğazdan içəri
girdi. Eskadranın qarşısında gedən
gəmilər əsas hədəflərini bilirdilər.
Belə ki, təyin edilmiş yerə çatdıqdan
sonra, “Queen Elizabeth” gəmisinin
hədəfi Rumeli Məcidiyə istehkamı,
“Lord Nelson” gəmisinin hədəfi
Namazgah istehkamı, “İnflexbile”nin
hədəfi isə Rumeli Həmidiyə istehkamı
idi. Müttəfiqlər türklərin boğazda
qurulmuş müdafiə xətlərini asan keçə
biləcəklərini düşünmüşdülər. Buna görə
də Türk müdafiə mövqelərinin Rumeli
Məcidiyəsindəki mərkəz batareyalarına
qarşı şiddətli artilleriya atəşinə başladılar.
Boğazdakı düşmən gəmiləri Həmidiyyə
istehkamında dayandılar. Belə bir vaxtda
Dardanos batareyaları atəşi öz üzərlərinə
çəkməyə başladı. Yaranmış vəziyyəti
görən admiral de Robek bütün gəmilərin
Dardanos batareyalarına atəş açmasını
əmr etdi. Qurudan açılan atəşlər zəif
görünürdü. Bu arada Məcidiyə istehkam
qüvvələri və sahil batareyaları da
artilleriya atəşinə başladılar. Çaş-baş
qalan düşmən gəmiləri qaçmaq istəsə də,
mərmi yağışından göz açmaq olmurdu.
Saat 14:00-da Çanaqqalaya mərmilər
sanki leysan yağışı kimi yağırdı. Dəhşətli
və qorxunc bombardman bir saatdan
çox çəkdi. Düşmənlərin 316 müasir
gəmi topuna türklər 93 müxtəlif təyinatlı
toplarla qarşılıq verirdilər. Bu atışmada
türk qoşunları böyük zərər görmüşdülər.
İstehkamlar arasında bütün əlaqələr
kəsilmişdi. Topların bir hissəsi siradan
çıxmışdı. Yüzlərlə əsgər şəhid olmuşdu.
Komplektləşmə həyata keçirilə bilmirdi.
Türklərin artilleriya atışlarının
zəiflədiyini görən admiral de Robek
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fransız gəmilərini geri çəkərək ingilis
döyüş gəmilərini irəli verdi. Fransız
gəmilərinin geri çəkildiyi vaxt müdhiş
bir partlayış baş verdi. “Bouvet” gəmisi
minbaşı Nazim bəyin boğaza düzdüyü
minaya düşərək 600 nəfərlik heyətilə
birlikdə suya qərq oldu. Yerlərini dəyişən
ingilis gəmilərindən “İrresistible” və
“Ocean” da bir neçə saatdan sonra eyni
aqibəti yaşayaraq heyətilə birlikdə dənizin
dibinə çökdülər. “İnflexbile” kreyseri
və fransızların “Suffren” və “Gaulois”
zirehli gəmiləri də yararsız hala düşərək
manevretmə qabiliyyətlərini itirdilər.
Müttəfiq donanmaları ağır itkilər verərək
boğazdan biabırçı məğlubiyyətlə geri
çəkildi. Bu acı məğlubiyyət düşmənləri
çox sarsıtmışdı. İndiyədək məğlubiyyətin
nə olduğunu bilməyən ingilis donanması
türklərin əlindən “zəncir çeynəyirdi”.
Müttəfiqlər Çanaqqala boğazını
dənizdən keçə bilmədilər, bu yolda 2000
nəfərdən çox canlı qüvvə itkisi verdilər.
Ən başlıcası isə Çanaqqala boğazının
keçilməzliyini dərk etdilər.
Dəniz məğlubiyyətindən sonra
müttəfiqlər quruya desant çıxarılması
planını hazırladılar. Ancaq dəniz
məğlubiyyəti ilə desant çıxarılması
arasında 5 həftə olması türklərə vaxt
sarıdan çox kömək etdi. Bu zaman
ərzində yeni müdafiə istehkamları
quruldu, əsgər toplandı, sıradan çıxmış
topların bəziləri bərpa edildi.
Aralıq dənizindəki müttəfiq
qoşunlarının baş komandanı təyin
edilən general Hamiltonun tabeliyində
75 min nəfərlik ordunun, general
Birdvudun tabeliyindəki Avstraliya və
Yeni Zelandiya Korpusunun (ANZAK)
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(ANZAK-ın tərkibində türklərə qarşı
xüsusi təyinatlı yəhudi ordu təlimçiləri
də fəaliyyət göstərirdi), Seddülbahirə
çıxarılacaq general Hunter Vestonun
tabeliyində ingilis və general d’Amadenin
fransız qoşunlarının qarşısında 80
min nəfərlik Türk Ordusu – 5-ci ordu
dayanmışdı. Bu ordunun komandanlığı
24 mart tarixində alman marşal Liman
von Sandersə həvalə olunmuşdu. Artıq
Çanaqqala quru döyüşlərinə hazırlıq sona
çatmışdı. Desantların hansı istiqamətdən
çıxarılacağı mübahisəli idi. 19-cu diviziya
komandanı albay (polkovnik) Mustafa
Kamal desant çıxarılmasının Kabatəpə,
yaxud da Seddülbahirdən olacağını,
marşal von Sanders isə Bolayır,
yaxud Anadolu yaxasından olacağını
bildirirdi. Müttəfiq gücləri 25 aprel
1918-ci ildə səhər tezdən istedadlı zabit
Mustafa Kamalın düşündüyü yerdən –
Seddülbahirdən desant çıxardılar. Morto
limanı sahilinə çıxan fransız qüvvələri ilə,
Təkə burnunun hər iki tərəfinə çıxarılan
ingilis əsgərləri çıxdıqları yerdən tərpənə
bilmədilər. Burada türklərin xarabalıqlar
arasında gizlənən, nisbətən yaxşı təchiz
edilmiş qüvvələri ilə qarşılaşan ingilislər
axşama qədər döyüşdülər. Həmin gün
düşmənlər 300 nəfər itki verdiklərinə
baxmayaraq, bir metr də irəliləyə
bilmədilər.
Sonra Seddülbahirə yenidən ingilis
və fransızlardan ibarət 40 min nəfərlik
qoşun çıxarıldı. Türklərin müdafiə
istehkamları çox zəif idi. Bu ordunun
qarşısında 26-cı alayın, sadəcə, 3 taboru
(təxminən 3 min nəfər) dayanmışdı.
Həmin gün 26-cı alayın komandanı
Kadri bəy və onun əsgərləri bir neçə
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saat döyüşərək düşmənin qarşısını
qəhrəmanlıqla kəsə bildilər.
Düşmən Seddülbahir cəbhəsində ilk
dəfə 26 aprel tarixində hücuma keçdi.
Bu döyüşdə düşmənin 35-40 taborluq
qüvvəsinə qarşı türklərin, sadəcə, 9
taboru dayanmışdı. 3-4 may tarixində
Türk Ordusu düşməni qovaraq dənizə
tökdü. Gecələr min bir əziyyətlə qazılan
səngərlər gündüzlər donanma atəşi ilə
məhv olurdu. Türk əsgəri açıq ərazidə,
üç tərəfdən artilleriya atəşi altında
misilsiz bir müdafiə və əks-hücum döyüşü
apararaq düşməni hədəfinə çatmağa
qoymadı. Düşmən qoşunları 4 və 5 iyun
hücumlarında 65 min nəfərlik ordu ilə 25
min nəfərlik türklərin üzərinə atıldılar. Bu
döyüşlərdə 17 min nəfər (düşmənlərdən
8 min, Türklərdən 9 min) şəhid verildi.
Bu hücum da əvvəlkilər kimi nəticəsiz
qaldı.
19-cu diviziya komandanı Mustafa
Kamal Qocaçiməndə, Conkbayırda
düşmənlə müdhiş savaş apardı. Mustafa
Kamal sursatları qurtarmış əsgərlərə:
“Süngünü tax!” – əmrini verdi, – Mən
sizə hücumu əmr etmirəm. Ölməyi
əmr edirəm. Biz ölənə kimi keçəcək
zaman içində yerimizə başqa qüvvələr
və başqa komandanlar gələcək”, – dedi.
Tarixin ən böyük səngər savaşı başladı.
Səngərlərarası məsafə 8-10 metr idi.
Səngərdən bir nəfər də olsun ayrılmırdı.
Şəhid olanların yerinə başqaları
yerləşdirilirdi. Düşmən ildırım sürətilə
Conkbayıra doğru irəliləyirdi. Avqustun
8-dən 9-na keçən gecə Mustafa Kamal
bəy Anafartalar Qrup Komandanlığına
təyin olundu. Anafartalar döyüşündə
düşmənin atdığı güllə Mustafa Kamalın
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ürəyinin üstündə dayandı. Döş cibindəki
gümüş saat onu ölümün pəncəsindən
almışdı.
Qısa vaxt ərzində türk ordusu
bütün cəbhəboyu böyük uğurlar
qazandı. Düşmən çaş-baş qaldı, ordusu
məğlubiyyətə uğradı. Çanaqqala quru
döyüşlərinin ən önəmli cəbhələri
Qumqala, Bolayır, Arıburnu,
Seddülbahir, Qabatəpə, Conkbayır və
Anafartalar olmuşdur. 19-20 dekabr
1915-ci ildə Anafartalar və Arıburnu
cəbhəsi, 8-9 yanvar 1916-cı ildə
Seddülbahir düşməndən azad edildi.
Çanaqqala savaşlarında türklərin
qəhrəman dəniz və quru qüvvələri
kimi, hərbi hava qüvvələri də dövrünün
müasir silahları ilə silahlanmış düşmən
aviasiyasına sarsıdıcı zərbələr endirdi.
Türk Hava Qüvvələrinin tarixində ilk dəfə
30 noyabr 1915-ci ildə Çanaqqalada
baş leytenant Ali Rza səmada fransız
hərbi təyyarələri ilə qarşılaşaraq,
təyyarələrdən birini sərrast atəşlə vurub
yerə salsa da, mərmisi tükəndiyindən
ikinci bombardmançı təyyarənin üzərinə
gedərək onu talan etmişdir.
28 yanvar 1915-ci ildə Osmanlı
dövlətinə müharibə elan edən İngiltərə
və Fransa türk qoşunlarının hərbi
gücünün, silah və texnikasının riyazi
hesablamasını apararkən böyük yanlışlığa
yol vermişdilər. Belə ki, onlar türk
əsgərinin mənəvi gücünü, Vətən sevgisini
hesaba almamışdılar. Artıq 1916-cı ilin
yanvarında yenilmək bilməyən ingilis
ordusu və donanması Türk əsgərinin
mənəvi gücünün qarşısında diz çökmüş
kimi görünürdü.
Türk əsgərlərinin qəhrəmanlıqları
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düşmənlərini də onlar haqqında yüksək
fikirlər söyləməyə məcbur etmişdir.
Heç təsadüfi deyil ki, ingilis hərb tarixi
kitablarında: “Yorulmadan mücadilə edən
və sonda qalib gələn düşmənlərimizə
heyran qaldıq”, – sözləri yazılmışdır.
“Türklər, Çanaqqalanı tutmaq istəyən,
dövrünün ən qabaqcıl texnikasına
malik güclərin qarşısında sanki bir sədd
kimi dikilmişdilər... Biz Çanaqqalada
sanki Tanrı ilə döyüşürdük”, – deyən
İngiltərənin Hərbi Dəniz Donanması
naziri Çörçili bu məğlubiyyətindən sonra
tutduğu vəzifədən atmışdılar.
General Hamilton, – “... Bizi Türklərin
maddi gücü deyil, mənəvi gücü məğlub
etdi. Çünki onların atacaq barıtları belə
qalmamışdı...” – deyərək Türk əsgərinin
mənəvi gücü qarşısında baş əymişdir.
1938-ci ilin noyabr ayında böyük türk
oğlu Mustafa Kamal Paşa Atatürkün
cənazə-vida mərasiminə İngiltərə
hökumətinin baş təmsilçisi olaraq qatılan
feldmarşal Birdvud Riddel (Çanaqqala
döyüşlərində Avstraliya və Yeni Zelandiya
Korpusu komandanı) yerdən əyilərək
bir az torpaq götürüb Atatürkün nəşinin
üzərinə qoyaraq, türk torpağı üzərindən
böyük öndəri salamlamış və beləcə
Çanaqqalada qarşılaşmış olduğu bir
qəhrəmana son hörmətini ifadə etmişdir.
Müttəfiq dövlətləri Çanaqqalaya
əvvəlcə nisbətən az qüvvə göndərsələr
də, sonradan bu qoşunların sayını 500
min nəfərə (400 min ingilis, 100 min
fransız) yaxın artırmışdır. Çanaqqala
döyüşlərində ingilislərin itkisi 205 min
nəfər, fransızların itkisi 47 min nəfər
olmuşdur. Türklər isə bu qeyri-bərabər
mücadilədə 250 mindən çox şəhid
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verdilər. Türk əsgərləri Çanaqqala
savaşlarında tökülən qanları ilə Vətən
torpağı üzərinə qırmızı örtük çəkdilər ki,
düşmən ayağı onun müqəddəs ərazilərinə
dəyməsin.
Görəsən, dünya hərb tarixində
misli görünməyən Çanaqqala savaşını
qalibiyyətlə sonuclayan nə idi? İnam,
ruh, Vətən sevgisi, bir millət kimi
boyunduruqda yaşamamaq, şəhidlik
və ölməzlik bir vəhdət təşkil edərək bu
mücadilənin kulminasiya nöqtəsində
dururdu. Böyük Türk oğlu Mustafa
Kamal Paşa Atatürkün dediyi kimi:
“Çanaqqala zəfəri, türk əsgərinin ruh
qüdrətini göstərən layiqli heyrət və bir
təbrik nümunəsidir. Əmin ola bilərsiniz
ki, Çanaqqala müharibəsini qazandıran
bu ruhdur”.
Onbaşı Seyidin göstərdiyi qəhrəmanlıq
Türkün mənəvi gücünün fiziki gücünə
qalib gəldiyi şərəfli bir səhnədir. Onbaşı
Seyid heyəti həlak olmuş topun, 250 kq
çəkisi olan mərmisini təkbaşına qaldırıb
topun xəzinəsinə salmış və sərrast
mexaniki nişanlama ilə (optik nişangah
tamamən sıradan çıxıbmış) düşmən
gəmisinin külünü göyə sovurmuşdur.
Belə ki, onun atdığı mərmi zirehli
gəminin şüşə pəncərəsindən içəri
keçərək sursat cəbbəxanaya düşmüşdür.
Çanaqqala savaşında şəhid olmuş
Hasan adlı əsgərin anasına yazdığı
məktubu oxuyan hər bir türk, sadəcə,
bununla qürur duyur: “...Camaat ilə
namaz qıldım. O gözəl yaşıl çayırların
üzərində diz çökdüm. Dünyanın bütün
dəbdəbələrini unutdum. Əllərimi
qaldırdım, gözlərimi yuxarı dikdim,
ağzımı açdım və dedim:
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– Ey türklərin ulu Tanrısı! Ey bu
oxuyan quşun, bu gəzən və mələyən
qoyunun, bu səcdə edən yaşıl tarla və
otların, bu heybətli dağların Yaradanı!
Sən bütün bunları türklərə verdin. Yenə
də Türklərə ver. Çünki belə gözəl yerlər,
Sənə sığınan, Səni Ulu tanıyan türklərə
məxsusdur...”
Çanaqqala savaşları dünya xalqlarına
bir daha sübut etdi ki, türkün torpağı
basılmaz, türkün savaşı haqq savaşıdır.
Çanaqqala savaşı ilə türklər dünyaya
göstərdilər ki, şərəfli kişi ölümü necə
olur. Türk kişisi Çanaqqalada ona qarşı
döyüşən düşməninə də sayğı göstərərək,
həlak olmuş əsgərləri əsgəri hörmətlə
dəfn etmişdilər.
Çanaqqala savaşı türk millətinə böyük
öndər, qazi Mustafa Kamal paşanı bəxş
etdi. Əsarəti qəbul etməyən türk milləti
öz lideri Mustafa Kamal Paşa ilə istiqlal
mücadiləsini Çanaqqalada aldıqları ruhla
başa vurdular!
Çanaqqala savaşlarında türk
qardaşlarının köməyinə könüllü olaraq
yüzlərcə Azərbaycan türkü də gəlmişdi.
Osmanlı İmperiyasının ağır bir vaxtında
öz qardaşlıq borcunu şərəflə yerinə
yetirərək bu savaşlarda onlarla azəri
türkü də şəhid oldu. Bu isə bir daha onu
təsdiq etdi ki, türkün türkdən başqa dostu
yoxdur, türk türkə güvənər.
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BİR ƏSRDƏ ÜÇ
ƏLİFBA
AZƏRBAYCANDA
ƏLİFBA
MÜCADİLƏSİ

Elçin İbrahimov
Əlifba bu və ya digər dilin yazısında
istifadə edilən, dil üçün qəbul edilmiş
qrafik işarələr toplusudur. Hər bir xalqın
varlığını, mövcudluğunu təsdiq edən,
onu şərtləndirən əsas faktorlardan
biridir. Tarixi keçmişimizdən indiyə kimi
Azərbaycan xalqının bütövlüyünü onun
ərazisinin, dilinin, əlifbasının bir çox
maddi-mənəvi dəyərlərinin dəyişikliklərə
məruz qalması heç də təsadüfi
olmamışdır.
Azərbaycanda əlifba islahatları, İslam
dininin qəbul edilməsindən sonrakı
dövrlərdə ərəb əlifbasından istifadə
edilən dövrə qədər uzanır. Ərəb əlifbası,
Azərbaycan türkləri tərəfindən rəsmi
olaraq 1922-ci ilə qədər, qeyri-rəsmi
olaraq isə 1929-cu ilə qədər istifadə
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edilmişdir.
Ərəb əlifbasının Azərbaycan türkləri
arasında ənənələrə bağlı olaraq, yeni bir
islahatlar keçirilmədən istifadə edilməsi
bütün türk-ərəb əlifbalarında olduğu kimi
XIX əsrin başlanğıcından sonlarına qədər
davam etmişdir.
Türklərin ərəb əlifbasını qəbul
etməsində əsas səbəb din dəyişikliyidir.
Bu əlifba çox geniş bir coğrafiyada
uzun müddət istifadə edilmişdir. Ancaq
tədricən türk dünyasında böyük elm
adamları ərəb əlifbasının türk dilinin
fonetik qaydalarına uyğun olmadığını
qeyd edərək, ərəb əlifbasını tərk
etmələri və ya onu fərqli şəkillərdə islah
edərək istifadə etmək kimi fikirlər irəli
sürülmüşdür. İstərdim əvvəlcə bu fikirləri
qısa da olsa, qeyd edim.
Belə ki, islam dinini qəbul edən
Azərbaycan türkləri ərəb əlifbasını da
mənimsəmişdir. Lakin ərəb əlifbası türk
dilinin xüsusiyyətlərini tam ehtiva edə
bilmirdi. Bu haqda ziyalılar, alimlər,
yazıçılar hələ keçmişlərdən ərəb
əlifbasının bir sıra çətinliklərini görmüş və
şikayətlənmişlər. Həmçinin vaxtilə XVI
əsrin dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd
Füzuli başqa məsələlərlə yanaşı, ərəb
əlifbasının nöqsan və qüsurlarından da
şikayət etmişdir.
Ərəb əlifbasının nöqsan və çətinlikləri
göz qabağında idi. Azərbaycan dili
saitlərindən çoxunun ayrıca hərf şəklinə
malik olması eyni hərfin bir neçə saiti
bildirməsi eyni samit üçün bir neçə hərf
şəklinin varlığı, samitlərdə oxşar hərflərin
və nöqtələrin çoxluğu, sağdan sola və
çulğaşıq yazı sistemi. Ərəb əlifbasının
görsənən əsas nöqsanları idi. Məhz bu
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səbəblərə görə ərəb əlifbasında islahat
aparmağı və ya yeni əlifba yaratmağı
ilkin şərt sayan ziyalılar, alimlər geniş və
məqsədyönlü fəaliyyətə başlayırlar.
Tarixi sənədlərdən də məlum
olduğu kimi, bütün Türk dünyasında və
həmçinin Azərbaycanda bu işi başladan
və əlifbanın dəyişdirilməsi ilə bağlı ilk
təşəbbüs Mirzə Fətəli Axundzadə (18121878) tərəfindən göstərilmişdir.
Üzünmüddətli səylərinə baxmayaraq
M.F.Axundzadə nəinki əlifbanın
dəyişdirilməsinə, onun islah olunmasına
da nail ola bilmədi.
Azərbaycanda ərəb əlifbasının
əvəzinə latın əlifbası əsasında yeni bir
sistemin qəbul edilməyinə dair fikirlər,
Axundzadədən başqa Mirzə Kazım bəy
tərəfindən də dilə gətirilmişdir. Mirzə
Kazımbəy 1870-ci illərdə Axundzadənin
əlifba islahatı fəaliyyətlərini
dəstəkləyənlərin önündə gələnlərdəndir.
Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə
(1919) Azərbaycan Maarif Nazirliyinin
tərkibində bir əlifba qurumu yaradılır və
bu qurumun üzvlərindən A.Əfəndizadə,
latın əlifbası əsasında bir əlifba layihəsi
hazırlayır. Bu layihə “son türk əlifbası
(dərslik)” adıyla Bakıda 1919-cu ildə nəşr
edilir.
Bundan sonra əlifba məsələsində daha
praktik addımlar atılmağa başlanılır.
1921-ci ilin dekabr ayından
başlayaraq N.Nərimanovun təşəbbüsü
ilə dil və əlifba məsələlərinə həsr edilmiş
müzakirələr keçirilirdi. Bu müzakirələr
zamanı əlifba məsələsində iki cərəyan yarandı:“latınçılar”və“ərəbistlər”.
Azərbaycanda 1922-ci ildən fəaliyyət
göstərən Yeni Türk Əlifba Komitəsinin
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apardığı işlər nəticəsində Azərbaycan
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 1924-cü
il 27 iyun tarixli qərarı ilə yeni əlifba
məcburi və dövlət əlifbası hesab olundu.
Komitənin hazırladığı latın əsaslı əlifba
33 hərfdən ibarət idi. Yeni əlifba ilə 21
sentyabr 1922-ci ildə Bakıda ilk mətbu
orqan olan “Yeni yol” qəzeti nəşr olunur.
“Yeni yol” qəzeti ilk sayında yeni
əlifbanın hazırlanmış olduğunu xalqa elan
edir və əlifba heyəti üçün beş səhifədən
ibarət bir təbrik mesajı nəşr edir.
Yeni əlifbanı tərtib edənlərdən və
Əlifba Komitəsinin sədri Ağamalıoğlu,
20 fevral 1924-cü ildə Tiflisdə yeni
əlifba ilə bağlı bir konfrans təşkil edir. Bu
konfransdan sonra, Tiflisdə “Yeni Türk
Əlifbası Komitəsi” yaradılır.
1925-ci ildə Azərbaycan SSR
və Azərbaycan Maarif Nazirliyi IV
Qurultayında yeni əlifbanın bütün
məktəblərdə və nəşriyyatda həyata
keçirilməsi qərara alınır.
Bu işlərin davamı olaraq 1926-cı ildə
fevral ayının 26-dan martın 5-nə qədər
Bakıda İsmailiyə Sarayında I Türkoloji
qurultay keçirilir. Azərbaycandan da
çoxlu sayda elm adamının iştirak etdiyi
konfrans çox yüksək səviyyədə təşkil
edilir.
Bu qurultaydan sonra, təxminən,
1 il ərzində, demək olarki, türk-tatar
xalqlarının yaşadıqları bütün ərazilərdə
yeni əlifbanın həyata keçirilməsi üçün
yerli əlifba komitələri yaradılmışdı.
1926-cı ildən etibarən Azərbaycanda
yeni əlifbanın həyata keçirilməsi
fəaliyyətləri başlayır. Azərbaycan
türkcəsindəki 32 səsə qarşılıq 25 əsas
səs seçməklə latın əlifbasına bəzi hərflər
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əlavə edilir. Əsas sait səslər: a, e, i, u,
ü, y və samit hərflər isə b, c, d, f, g, h, j,
k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, z olan latın
əlifbasının Azərbaycan-latın variantına ç,
e, ə, ƶ, ı əlavə edilir. Ş samiti əvəzinə ʒ
hərfi istifadə edilirdi.
Nəhayət, SSRİ MİK-i 1927-ci il tarixli
sərəncamı ilə yeni əlifba hərəkatının
Ümumittifaq miqyasında həyata
keçirilməsini tənzimləmək məqsədilə
Ümumittifaq Mərkəzi Yeni Türk
Əlifba Komitəsi yaradıldı və Səməd
Ağamalıoğlu bu komitənin sədri seçildi.
Komitə yaradılandan sonra (təxminən
3 həftə sonra)1927-ciildəYeni Əlifba
Komitəsinin ilk plenumu Bakıda çağırıldı.
Azərbaycanda əlifba məsələsinin
üçüncü mərhələsi, rus-kiril hərflərinin
qəbul edilməsi ilə başlayır. Azərbaycankril əlifbası, 1939-cu ildən təsdiq olunsa
da, Azərbaycanda sovet hakimiyyəti
qurulduqdan (1922) sonra Azərbaycanda
kiril əlifbasının tətbiq edilməsi məsələsi
tez-tez gündəliyə gətirilmişdir. Ancaq
latın əlifbası tərəfdarlarının çoxluğu,
kiril əlifbasının 1920-ci illərdə qəbul
edilməsinə mane olmuşdur.
8 may 1939-cu ildə Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası və Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin tərkibində həyata
keçirilən bir iclasda, rus-kiril əlifbasının
Azərbaycan dilinə uyğunlaşması
və Azərbaycan-kiril əlifbası layihəsi
gündəliyə gətirilərək müzakirə edilir.
İclasda, rus-kiril əlifbasının latın
əlifbasından daha üstün olduğu,
Azərbaycan dilindəki səslərin
qarşılanması nöqtəsində kiril hərflərinin
daha üstün olması dilə gətirilir.
15 noyabr 1939-cu ildə Azərbaycan
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Ali Soveti Xalq Komissarlığı, 1 yanvar
1940-cı ildən etibarən Azərbaycanda rus
əsaslı kiril əlifbasına keçmək haqqında
qərar qəbul edir. Beləliklə, kiril əlifbası,
Azərbaycanda rəsmi olaraq istifadə
olunmağa başlandı.
Əlbəttə, Azərbaycan tarixinin
ən mürəkkəb dövrünü əhatə edən
1980-1990-cı illərdə bütün sahələrdə
olduğu kimi Azərbaycan dili üzərində
ciddi və qızğın müzakirələr gedirdi.Bu
dövrdə Azərbaycanda latın, kiril, ərəb
hətta Göytürk əlifbasına keçilməsini
dəstəkləyən ziyalılar mövqelərini
bildirirlər. Artıq xalq oyanmışdı, Sovetin
onun əlifbası ilə hansı böyük oyunlar
oynadığını bilirdi (başa düşürdü). Artıq
ziyalılar bu oyunun tərkib hissəsi olmaq
istəmirdilər.
Azərbaycanda latın əlifbasına
keçməklə bağlı aidiyyəti qurumlarda
müzakirələrə başlanılmışdı. Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasında bir neçə
institutlarda bunlarla bağlı ciddi işlər
yerinə yetirilirdi. Dövrün böyük ziyalıları:
Ağamusa Axundov, Tofiq Hacıyev,
Firidun Cəlilov, Kamil Vəli Nərimanoğlu,
Süleyman Əliyarlı, Sabir Rüstəmxanlı
və digər elm adamlarında Azərbaycan
türkcəsinin səs quruluşunun ən əlverişli
şəkildə əks etdirəcək əlifbanın latın
əlifbası olduğu haqda ümumi rəy
formalaşmışdı.
Bu mübahisəli məsələlər Azərbaycan
Respublikası Ali Soveti Milli şurasının 25
dekabr 1991-ci ildə keçirilən iclasında
həll edildi. Müzakirələr nəticəsində “Latın
əlifbası əsaslı Azərbaycan əlifbasının
islah edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının qanunu” qəbul edildi.
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Yeni əlifbanın qəbul edilməsi ilə
yenə də müzakirələrə son qoyulmadı.
Əlifbadakı bəzi hərflərin dəyişdirilməsi
üzərində gedən müzakirələr nəticəsində
ä hərfi ə ilə dəyişdirilərək ən son variantı
ilə yenidən qəzet və jurnallarda nəşr
edilmişdir.
Yeni əlifba haqqında fəaliyyətlər
həyata keçirilsə də, bu fəaliyyətlər latın
əlifbasına tamamilə keçməyi təmin
etmədi. İkili əlifbadan istifadə edilməsi
(həm kiril, həm də latın) 9 il davam
etdi. Azərbaycan əlifba tarixində bu
hadisə ilk dəfə deyildi. Ərəb əlifbasından
latın əlifbasına keçid mərhələsində də
eyni vəziyyət yaranmışdır. Azərbaycan
prezidentinin Heydər Əliyevin 1 avqust
2001-ci ildə Azərbaycan əlifbası və
Azərbaycan dili günü olaraq elan etməsi
ilə iki əlifabdan istifadə edilməsinə
birdəfəlik son qoyuldu.
Azərbaycanda əlifba tarixi ilə bağlı
ətraflı çıxış edən mərhum prezident
Heydər Əliyev bundan sonra əlifba
haqqında fərman vermişdir. Azərbaycan
prezidentinin əlifba ilə bağlı fərmanından
sonra Azərbaycanın bütün dövlət
idarələrində, mətbuatda, məktəblərdə,
özəl iş yerlərində, rəsmi sənədlərdə və s.
sahələrdə sadəcə latın əlifbasının istifadə
edilməsinə keçildi və bunlar haqqında
mətbuatda da çox geniş məlumatlar
verildi.
Prezident Heydər Əliyevin 2001-ci il
iyunun 18-də “Dövlət dilinin tətbiqi işinin
təkmilləşdirilməsi haqqında” fərmanı ilə
1 avqust 2001-ci ildən Azərbaycanda
bütün media və kütləvi nəşrlərin latın
qrafikalı əlifbaya keçməsi rəsmiləşdirildi.
4 iyul 2001-ci ildə Azərbaycan
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Respublikası Dövlət Dil Komissiyasının
tərkibinin təsdiqi haqqında sərəncam
verən Heydər Əliyev həmin il avqustun
9-da imzaladığı fərmanla “Azərbaycan
Dili və Əlifbası Günü”nü təsis edib. Məhz
həmin tarixdən etibarən fərmana uyğun
olaraq hər il avqustun 1-də “Azərbaycan
Dili və Əlifbası Günü” qeyd edilir.
Bu tarixdən etibarən Azərbaycan
dövlət dilinin tətbiqinin genişləndirilməsi
sahəsində hüquqi baza təkmilləşdirilib
və geniş praktik addımlar atılmışdır.Bu
fərmanların əhəmiyyətini nəzərə alaraq
onlardan ən mühümlərindən bir neçəsini
qeyd etmək istəyərdim:
1. Dövlət Dili haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu. (Heydər Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2002-ci il)
2. Dövlət dili haqqında
Azərbaycan Respublikasının
Qanununun tətbiq edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı. (Heydər
Əliyev, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Bakı şəhəri, 2 yanvar
2003-cü il)
3.Azərbaycan Milli
Ensiklopediyasının nəşri haqqında
fərman. (İlham Əliyev Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Bakı
şəhəri, 12 yanvar 2004-cü il. № 56)
4. Azərbaycan dilində latın
qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin
həyata keçirilməsi barədə fərman.
(Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 12 yanvar 2004-cü
il tarixli 56 nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq olunub)
5. Azərbaycan dilinin qloballaşma
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şəraitində zamanın tələblərinə uyğun
istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına
dair Dövlət Proqramı haqqında
Azərbycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı.(İlham Əliyev Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Bakı şəhəri,
23 may 2012-ci il)
6. Azərbaycan dilinin qloballaşma
şəraitində zamanın tələblərinə uyğun
istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına
dair Dövlət Proqramının təsdiq olunması
barədə Azərbaycan Respublikasının
Sərəncamı.(Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2013-cü il 9 aprel tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.)
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