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725-ci marş və ya...

Sonuncu marşa ehtiyacımız var!

Şəmil Sadiq
Fil.ü.f.d.
“Allah bu millətə bir daha İstiqlal marşı
yazdırmasın”, – demişdir böyük türk şairi
Mehmet Akif Ərsoy. Bu cümləni niyə
dediyini və nə zaman dediyini yazmazdan
əvvəl Türkiyənin “İstiqlal” marşının necə
və hansı şərtlərlə yazıldığını deyim, sonra
mətləbə keçək.
Türkiyə 1920-ci ilin sonlarında yunan
ordusu ilə ağır bir döyüşün astanasında
idi. Tarixçilər deyirlər ki, o dövrdə
ölkənin sadəcə silaha deyil, millətin
ümidlərini yaşadacaq mənəvi dəstəyə
də böyük ehtiyacı var idi. Hər bir millət
kimi...
Bunun üçün isə Qərb cəbhəsinin
quzey bölgəsinin komandanı miralay
İsmət paşa Maarif vəkili doktor Rza Nuru
bəyi ziyarət edir. Bu ziyarətdən qısa
bir zaman sonra “Hakimiyyətimilliyə”
qəzetində “Türk şairlərinin nəzərinə!
Maarif Vəkalətindən” başlıqlı bir şeir
yarışmasının elanı verilir. Müsabiqənin
tələbi milli marşın yazılması idi və qalib
500 lirə qazanacaqdı. Ancaq bir şərtlə:
şeirlər milli mücadilə ruhunu ifadə etməli
idi. Sonra isə şeirə musiqi bəstələnməsi
üçün növbəti bir yarışma elan ediləcəkdi.
Ümumi elandan başqa, Maarif vəkili
adından o zamanın tanınmış yazıçılarına
xüsusi məktub da göndərilmişdi. Maarif
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vəkili Həmdullah Sübhinin sözlərinə
görə, qısa bir zamanda 724 şeir qəbul
edildi. Lakin Həmdullah Sübhi bəy
onların arasında milli mucadiləni əks
etdirən, ruhları ümidləndirən heç bir
nümunə tapa bilmədi. Yazılanlar nə
onun, nə də münsiflərin ürəyincə idi. Bu
qupquru şeirlərin heç birindən milli marş
ola bilməzdi.
Amma Sübhi bəyə ümid verən tək bir
amil var idi. O da Mehmet Akif bəyin
imzası ilə qəbul edilən heç bir şeirin
olmaması...
Onun düşüncəsinə görə, milli marşı
yalnız bir nəfər yaza bilərdi. O da
Mehmet Akif Ərsoy idi! Çünki istər
Balkan müharibəsində, istər Birinci
Dünya Müharibəsində yaşananların ən
güclü və heyrət doğuran ifadəsini onun
misralarında görmüşdü:
Azacıq kurcala toprakları, seyr et ne çıkar;
Dipçik altında ezilmiş, parçalanmış kafalar!
Bereden reng-i hüviyetleri uçmuş yüzler.
Kim bilir hangi şenaatle oyulmuş gözler.
Medeniyet denilen vahşete lanetler eder,
Niçe yekpare kesilmiş de sırıtmış dişler.
Süngülenmiş, kanı donmuş niçe binlerle beden
Niçe başlar, niçe kollar ki, cüda cisminden!

Bir gün Türkiyə Böyük Millət
Məclisində Mehmet Akifin yaxın
dostlarından Balıkesir millət vəkili Həsən
bəylə qarşılaşan Sübhi bəy xoş-beşdən
sonra müsabiqəyə gələn şeirlərin heç
birindən razı qalmadığını deyir. Sonra
Mehmet Akifi bu marşı yazmağa razı
salmasını ondan xahiş edir. Həsən Basri
də Mehmet Akifin bu cür bir vəzifə
üçün mükafat qoyulmasının əleyhinə
olduğunu, bundan yaman narahatlıq
keçirdiyini bildirir. Əminliklə deyir
ki, mükafat olduğu üçün o buna razı
olmayacaq. Sübhi bəy də şairə başqa bir
məktub yazaraq onun son çarə olduğunu
bildirir. Narahatlığını başa düşdüyünü və
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necə istəyirsə, o cür də davranılacağını
qeyd edir.
Məktubunmu, yoxsa Həsən
Basrininmi şairi razı salması bir az
mübahisəli olsa da, Mehmet Akif şeiri
yazmağa başlayır. Hətta bəzi qaynaqlarda
deyilir ki, Mehmet Akif məktubdan da,
Həsən Basridən də qabaq şeiri yazmağa
başlamışdır. Bu təklifdən sonra isə o,
Tacəddin Dərgahına qapanıb “İstiqlal”
marşını yazır. Deyilənlərə görə, hissə o
qədər qapılır ki, bir gecə yadına düşən
“bən əzəldən bəridir hür yaşadım, hür
yaşarım” misrasını kağız tapa bilmədiyi
üçün divara yazır.
Şair şeiri bitirən kimi, yəni 1921-ci il
7 fevral tarixində “Qəhrəman ordumuza
ithaf” adı ilə imzasız şəkildə Maarif
Vəkilliyinə göndərir. “İstiqlal” marşı ilk
dəfə 17 fevralda, “Hakimiyyəti milliyə”
qəzetində yayımlanır.
Beləcə, yarışmaya göndərilən 725ci şeir Türkiyə Böyük Millət Məclisində
böyük alqışlarla qəbul edilir. Sübhi
bəyin ürək yanğısı ilə şeiri Böyük Millət
Məclisində səsləndirdiyi zaman şair
zaldan sakitcə çıxmışdır.
Şair ona verilən 500 lirəni isə
müsəlman qadın və uşaqlara yardım
məqsədilə fəaliyyət göstərən Darülmesai
dərnəyinə bağışlayır. Halbuki həmin
dövrdə o, çox böyük ehtiyac içərisində
yaşayırdı.
Deyilənlərə görə, Ankaraya getdiyində
paltosu belə yox imiş. Soyuq günlərdə
məclisə qatılmaq üçün tez-tez paltosunu
geyindiyi yaxın dostu Neyzen Tevfikin
qardaşı Baytar Şefik bəy bir gün, – “Akif
bəy, bu mükafatı rədd etməyib, bir
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palto alsaydınız, yaxşı olmazdımı?” –
demişdi. Əşrəf Edipin dediyinə görə, o
anda Şairin hansı vəziyyətə düşdüyünü
təsəvvür etmək çox çətindir. O məhz
bu sözə görə düz iki ay Şefik bəylə
danışmamışdı.
Məhmet Akif bir dəfə jurnalistlərlə
söhbətində demişdir ki, “İstiqlal” marşı
bir daha yazıla bilməz, kimsə bir daha
“İstiqlal” marşı yaza bilməz, mən də yaza
bilmərəm!” Bu sözləri nə qədər əsəbi
şəkildə demişdisə, bir o qədər də sakit
və hüznlə, – “Allah bu millətə bir daha
“İstiqlal” marşı yazdırmasın”, – deyə
əlavə etmiş və susmuşdu.
Bəli, ümid edirik ki, Türkiyə.ustad
sənətkarın dediyi kimi, bir daha marş
yazılacaq duruma düşməyəcək. Marşların
nə məqsədlə və hansı şəraitdə yazıldığı
hamımıza bəllidir. Amma bu misranın
tərsinə, mən arzu edirəm ki, Tanrı bizə,
Azərbaycan türklərinə bir dəfə də marş
yazmağı nəsib etsin.
Mehmet Akif bəyin “Allah bu millətə
bir daha “İstiqlal” marşı yazdırmasın”
fikrinin səsləndiyi anı mən çox
yaxşı təsəvvür edə bilirəm. Bir xalq
dünya qarşısında dimdik durub, öz
müqəddəratını həll etmişdir. Türkiyə
Cümhuriyyətinin qurulması üçün xalqın
birlik olub, mübarizə aparmasını bütün
dünya görmüş və buna qibtə etmişdir.
Məhz “İstiqlal” marşının yazılmasını
şərtləndirən həmin zaman, həmin şərait
idi. Mücadilə və mübarizə yoxdursa,
marşlara da heç bir ehtiyac qalmır.
Marşların yerini serenadalar, balladalar
tutur. Ustad sənətkar məhz xalqının ağır
vəziyyətini göz önünə gətirərək o məşhur
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kəlməni ifadə etmişdir. Hətta “Kimsə bir
daha “İstiqlal” marşı yaza bilməz, mən də
yaza bilmərəm!” deməsi belə içdən gələn
bir inancın ifadəsi idi. Çünki Çanaqqala
kimi savaşı dünya tarixi nə görüb, nə də
ki görəcəkdir. Çanaqqala mücadiləsini
gözləri ilə görməyən şair “İstiqlal” marşı
kimi bir marş yaza bilməz.
Bu məqamdan çıxış edərək
Azərbaycanımızın himni haqqında demək
olar: Allah Azərbaycan xalqına bir daha
himn yazdırmasın! Amma bir az ciddi
düşünəndə, adamın ağlından keçir ki,
Bütöv Azərbaycanın yeni himnə ehtiyacı
olacaqmı? Yəqin ki bəli! Ya iki himnimiz
olacaq, ya da o birliyi görəndə böyük
bir şairi Tanrı bu himni yazmağa məsul
edəcək!
Bu gün müəllifinin tam dəqiq
olmaması haqqında gedən polemikalar,
sətirlərində döyüşə, müharibəyə
səslənişin olmasını tənqid edib,
himninin dəyişməsini ifadə edən
fikirlərin mahiyyətində zərrə qədər
də olsa, həqiqətin olması belə bu cür
yanaşmaların səsləndirilməsinə haqq
qazandırmır. Müəllifin kim olmasından
asılı olmayaraq, himnimiz gözəldir,
döyüşkəndir, əzmkardır, mübarizə ruhunu
ifadə edir. Çünki bunu çar Rusiyasının
100 illik buxovundan canını qurtaran bir
millətin qeyrətli oğlu yazmışdır. O zaman
da müəllifin ruh halı Mehmet Akifin
marş yazdığı zaman yaşadığı ruh halı
ilə eyni idi, məncə. Digər bir tərəfdən
isə himnimizin humanistləşdirilməsini
istəyən “yemlənmişlər” Azərbaycanı
Fransa ilə, İsveçlə müqayisə etməmişdən
əvvəl ölkənin vəziyyətini gözləri önünə
gətirsinlər. “Marselyoza”nın redaktə
olunduğunu nümunə gətirərək, bizim
də bu addımı atmağımızı istəyənlər də
həmçinin... Etiraf edək ki, bugünün
Avropası öz insanı üçün çox iş görüb,
bəlkə də görməyə bir iş qalmadığı üçün
himnin dəyişməsinə əl atır.
Amma biz hələ bəzi məqamlarda çox
geridəyik. O qədər geridəyik ki, öz halal
torpağımızın kiçik bir təpəsini alarkən
sevinc gözyaşlarımızda boğuluruq. Yəni
biz hələ bir kiçik təpənin alınmasına
sevinəcək durumdaykən, qisas hissinin
4

yaşamalı olduğu vəziyyətdəykən mübarizə
ruhlu himnimizi humansitləşdirməyə heç
bir ethiyac yoxdur.
Bu gün ehtiyacımız olan tək şey
marşların yazılmasıdır. Həm də hər
misrasında Bozkırdakı atın ayaqlarının
səsini, hər kəlməsində Tanrı dağının
əriyərək şırıldayan saf suyunun qoxusunu
duymalıyıq! Aprelin 2-5-də üç günlük
müharibə şəraiti bizə göstərdi ki, hələ də
qələbə marşına ehtiyacımız var. O marşa
ki, əsgərimizi oddan, alovdan, qardan,
borandan anaların laylası, uluların duası,
Tanrının sədası kimi qorusun. Qələbədən
qələbəyə səsləsin.
Birinci Qarabağ Müharibəsi illərində
yaranmış marşların təzələnməsinə,
yenidən aranjımanına ehtiyac var. Bu
marşlar o vaxta qədər yazılmalıdır ki,
Təbrizdə “Marş irəli!” dedikdə Borçalıda
atlar şahə qalxsın...
Babalardan aldıq öyüd,
Hər birimiz qorxmaz igid,
Vətən bizə bəslər ümid,
Bizik ölməz, canlı ordu,
Arş irəli, şanlı ordu!
Azərbaycan, Azərbaycan!
Ucaldacaq səsin hər an,
Bayrağını zaman-zaman,
Ay ulduz nişanlı ordu.
Arş irəli, Şanlı ordu!
P.S. Üç günlük (2-5 aprel 2016)
Qarabağ müharibəsində şəhid olan
qardaşlarımızın ruhu qarşısında
baş əyir, sayğı ilə anırıq!
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Azərbaycan romanına
YENİ BAXIŞ

Cəlil Nağıyev
Fil.e.d., professor
Həm Аsiyа, həm də Аvrоpа (ŞərqQərb) ədəbiyyаtlаrı sırаsınа dахil оlаn
Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа bədii nəsr,
еləcə də klаssik rоmаn jаnrı Qərb
ədəbiyyаtlаrı ilə müqаyisədə хеyli gеc
yаrаnmаğа bаşlаmаsınа bахmаyаrаq,
qısа bir zаmаn kəsiyində böyük
və tаriхi bir inkişaf yоlu kеçmişdir.
Dоğrudur, Qərbdə mövcud olan klassik
rоmаn növlərinin hаmısı Аzərbаycаn
ədəbiyyаtındа müşаhidə оlunmur,
аmmа fоrmаlаşmаğа bаşlаdığı
dövrdən еtibаrən və bütün sоnrаkı
inkişаf mərhələlərində bu jаnrın bir
sırа nümunəsi milli ədəbiyyаtımızdа
yаrаnmışdır. Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа
müəyyən bir dövr ərzində (хüsusilə
də sоvеt hаkimiyyəti illərində) dünyа
ədəbiyyаtının müəyyən istiqаmətləri
lаzımi səviyyədə inkişаf еtməmişdir.
Sоsiаlizm rеаlizmi “mеtоdunun”
buхоvları əksər sоvеt ədəbiyyаtlаrındа
оlduğu kimi, Аzərbаycаn ədəbiyyаtının
dа tаm dоlğunluğu ilə inkişаf еtməsinə
imkаn vеrməmişdir (məsələn, mоdеrnist
ədəbiyyаt mürtəcе istiqаmət sаyılmışdır).
Əlbəttə, bütün sоvеt ədəbiyyatının,
eləcə də sovet dövrü Azərbaycan
ədəbiyyаtının üstündən хətt çəkmək də
USTAD dərgisi \ Aprel 2016

düzgün оlmаzdı. Sovet dövrünün ədəbi
nailiyyətlərindən bəhs edən xalq yazıçısı
Elçin yazır: “Sosrealizm Azərbaycan
ictimai fikrinin formalaşmasında, milli
təfəkkürün güclənməsində böyük rol
oynadı, sırf milli problematikanın
ədəbiyyatımızın əsas mövzularına
çevrilməsinə mane olmadı, bu
problematika həm coğrafi, həm də
mənəvi ehtivasına görə ədəbiyyatın ön
sırasına çıxdı”1.
Bеlə ki, bu dövrdə Аzərbаycаn
ədəbiyyаtının bir sırа kоrifеyi yеtişmiş,
sоsiаlist rеаlizmi hаkim оlduğu müddətdə
drаmаturgiyа (C.Cаbbаrlı, H.Cаvid,
S.Rəhmаn), pоеziyа (M.Müşfiq,
S.Vurğun, R.Rzа, S.Rüstəm, M.Rаhim)
və nəsr (C.Məmmədquluzаdə,
Ə.Hаqvеrdiyеv (sоvеt dövrü yаrаdıcılığı),
Y.V.Çəmənzəminli, M.S.Оrdubаdi,
S.Rəhimоv, M.İbrаhimоv, M.Hüsеyn,
Mir Cəlаl, Ə.Vəliyеv, Ə.Ələkbərzаdə
(Əbülhəsən), İ.Əfəndiyеv, B.Bаyrаmоv)
sаhələrində ustаd sənətkаrlаrımız
qiymətli əsərlər yаzmışlаr. Ədəbi tənqid,
milli fоlklоrşünаslıq və ədəbiyyаtşünаslıq
еlmimiz də (S.Mümtаz, M.Rəfili,
H.Аrаslı, M.А.Dаdаşzаdə, Ə.Sultаnlı,
C.Хəndаn, M.C.Pаşаyеv, Ə.Аğаyеv,
M.H.Təhmаsib, А.Zаmаnоv,
Ə.Mirəhmədоv, P.Хəlilоv, B.Nəbiyеv,
Y.Qаrаyеv və s.) fоrmаlаşmış və
kifаyət qədər yахşı inkişаf еtmişdir.
Bu dövrdə Аzərbаycаndа rəssаmlıq
(S.Bəhlulzаdə, T.Sаlаhоv, M.Аbdullаyеv,
T.Nərimаnbəyоv), musiqi – bəstəkаrlıq,
ifаçılıq (Ü.Hаcıbəyоv, M.Mаqоmаyеv,
Q.Qаrаyеv, F.Əmirоv, Bülbül,
R.Bеhbudоv, А.Məlikоv, T.Quliyеv,
Müslüm Mаqоmаyеv), mеmаrlıq
(M.Hüsеynоv (Usеynоv), S.Dаdаşоv),
hеykəltаrаşlıq (F.Əbdürrəhmаnоv,
M.Rzаyеvа və s.) sаhələri də kifаyət
1. Elçin. Sosrealizm bizə nə verdi? Sovet dövrü
ədəbiyyatı haqqında. Məsələnin qoyuluşuna dair,
Bakı: Mütərcim, 2010, səh. 52
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qədər yüksək səviyyədə inkişаf еtmişdir.
Əsasən XX əsrdə formalaşan
Аzərbаycаnın müasir rоmаn ənənəsi
də bədii yаrаdıcılığın və incəsənətin
bütün bu sаhələri kimi yеni yаrаdıcılıq
fоrmаsıdır. Yuхаrıdа dа dеyildiyi kimi,
bəzən Аzərbаycаn rоmаnının yаrаnmа
tаriхini XI-XII əsrlərə аid еdərək оnu
Хаqаni və Nizаminin poemalarındаn
bаşlаyır (poetik epik janr), Füzulinin
bəzi еpik əsərlərini rоmаn hеsаb еdir,
M.F.Ахundzаdənin “Kəmаlüddövlə
məktublаrını” rоmаn jаnrının nümunələri
sаyırlаr. Əslində isə, rоmаn jаnrının
bütün pаrаmеtrlərinə cаvаb vеrən, “əsl”,
“хаlis” Аzərbаycаn rоmаnı XX əsrin
əvvəllərində yаrаnmışdır və bu jаnrın ilk
pаrlаq nümunələrini Y.V.Çəmənzəminli
və M.S.Оrdubаdi yаrаtmışlаr.
Mаrаqlı fаktlаrdаn biri də budur
ki, Аzərbаycаndа rоmаn jаnrının ilk
nümunələri tаriхi rоmаn növündə
yаrаnmışdır. Bu, ilk növbədə, kеçən
yüzilin əvvəllərində Аzərbаycаndа
bаş vеrən mürəkkəb ictimаi-siyаsi
hаdisələrin zənginliyi və intеnsivliyi ilə
izаh оlunа bilər. Bеlə ki, Аzərbаycаndа
milli özünüdərk, mədəni dirçəliş
prоsеsi gеnişlənməyə bаşlаyаndа, milli
burjuаziyа fоrmаlаşаndа, kаpitаlist
üsuli-idаrəsi gеnişlənir, çаr Rusiyаsının
müstəmləkəsi оlаn vətənimizdə milli
mətbuаt, tеаtr, milli musiqi, mеmаrlıq
Qərb mоdеlində fоrmalаşmаğа bаşlаyır.
Bu dövrdə Şərqdə ilk оlаrаq Аzərbаycаn
Dеmоkrаtik Cümhuriyyəti yаrаnır. Bu
müstəqilliyimiz uzun sürə bilmir, iyirmi
üç аydаn sоnrа işğаlçı sоvеt оrdusu
Аzərbаycаnа sохulur, milli dövlətimizi
məhv еdərək, оnun yеrində Аzərbаycаn
Sоvеt Rеspublikаsı yаrаdır. Sоvеt
hаkimiyyətinin ilk illərində Аzərbаycаnın
mədəniyyəti və ədəbiyyаtı hələ köhnə
mənəviyyаt və mədəniyyət еhtiyаtlаrı
sаyəsində öz inkişаfınа dаvаm еdir,
аmmа tеzliklə bu dövrün ən görkəmli
ədəbiyyаt və incəsənət аdаmlаrı sоvеt
siyаsi rеprеssiyаsının qurbаnı оlur,
хаlqımızın yüzlərlə görkəmli ziyаlısı
(millətin qаymаqlаrı) sоvеt siyаsi
mаşınının qurbаnına çevrilir. Bеlə bir
güclü və qоrхulu təzyiqə bахmаyаrаq,
6

yеnə də bütün sоvеt məkаnındа оlduğu
kimi, Аzərbаycаndа dа əsl sənət, yüksək
yаrаdıcılıq kritеriyаlаrı ölməmiş, ən sərt
siyаsi rеjim şərаitində bеlə bəzən аçıqаşkаr, bəzən də üstüörtülü şəkildə çох
qiymətli bədii ədəbiyyаt nümunələri
(Ə.Haqvеrdiyеv, C.Məmmədquluzаdə,
Y.V.Çəmənzəminli, H.Cаvid, M.Müşfiq,
S.Vurğun, R.Rzа və s.) yаrаnmışdır.
Sоvеt siyаsi rеjiminin nеqаtiv
cəhətləri həddindən аrtıq çох оlmuşdur.
Bununlа bеlə оnu da dаnmаq оlmаz
ki, Аzərbаycаn mədəniyyətinin,
ədəbiyyаtının inkişаfındа, оnun
qаbаqcıl Аvrоpа, rus mədəniyyətlərinə
intеqrаsiyа еtməsində bu dövrün böyük
rоlu dа оlmuşdur. Еyni zаmаndа, rus
dili vаsitəsilə Аzərbаycаn ziyаlılаrı və
sənətkаrlаrı dünyа mədəniyyətinə
qоvuşmаq, dünyаdа bаş vеrən mədəni
və ədəbi prоsеslərlə qismən də оlsа
yахındаn tаnış оlmаq imkаnlаrı əldə
еtmişlər. Təcrid оlunmuş хаlq və
mədəniyyət (ədəbiyyаt) yохdur və оlа
dа bilməz. Həttа uzun müddət dünyаnın
böyük bir hissəsindən (Аvrоpаdаn və
Yахın və Оrtа Şərqdən) təcrid оlunmuş
bir sırа Uzаq Şərq ölkələri (Yаpоniyа,
Kоrеyа və s.) uzun müddət yеni tipli
yüksək sənət əsərləri yаrаdа bilməmiş,
yаlnız Qərbə аçılаn pəncərə sаyəsində
sürətli inkişаf yоlu kеçmişlər. Аzərbаycаn
mədəniyyətinin və ədəbiyyаtının XIX
əsrin оrtаlаrındаn bаşlаyаrаq, хüsusilə
XX əsrin əvvəlindən еtibаrən müаsir
ifаdə ilə dеsək Qərbə intеqrаsiyа еtməsi,
qlоbаllаşmаğа bаşlаmаsı nəticəsində milli
mədəniyyət və ədəbiyyаtımız хеyli inkişаf
еtmişdir. Аzərbаycаn mədəniyyətinin
və ədəbiyyаtının, еləcə də Аzərbаycаn
rоmаnının inkişаf еtməsində Qərb və
rus ədəbiyyаtının rоlunu inkаr еtmək
оlmаz. Bu bаrədə bəhs еdən prоfеssоr T.
Hüsеynоğlu yаzır: “Bu gün rоmаnçılаrın
(Аzərbаycаn rоmаnçılаrı nəzərdə tutulur
– C.N.) içərisində istеdаdlı və təcrübəlilər
çох оlduğu kimi, yахşı bir hаl оlаrаq
bizdə də gənc аdlаndırılа biləcək, sаvаdlı
qələm sаhibləri аz dеyil. Аzərbаycаn
rоmаnçılığı inkişаfının gələcəyi bаrədə
nikbin fikirlər dоğurur. Bu bir də
оnunlа əlаqədаrdır ki, yаzıçılаrımız
USTAD dərgisi \ Aprel 2016
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yаrаdıcılıq dünyаsınа хüsusi hаzırlıqlа,
dünyа rоmаnı tаriхini və təcrübəsini
mənimsəyərək dахil оlmаğа çаlışırlаr”2.
Azərbaycanda ilk roman
ənənəsi. Tarixi roman. Аzərbаycаn
rоmаnının inkişаfı tаriхini bir nеçə
mərhələyə аyırmаq оlаr. Bu, əsаsən
10-20-ci illər, 30-50-ci illər, 60-cı illər,
XX əsrin sоnlаrı – XXI əsrin əvvəlləri
tаriхini əhаtə еdən dövrlərdir. Bu
bölgü sаdəcə tаriхi sərhədlərə görə
оlmаyıb, həmin dövrlərin ictimаi-siyаsı,
sоsiаl-mədəni və еstеtik-mеtоdоlоji
prinsiplərə görə аyrılmışdır. Təbii ki,
bu illərdə Аzərbаycаndа qurulаn sоvеt
hаkimiyyəti və hakim sоvеt idеоlоgiyаsı
ədəbiyyаtа öz mənfi təsirini göstərməyə
bilməzdi və о dövrdə yаzıb-yаrаdаn
bir sırа yаzıçılarımızın yаrаdıcılığındа
bunu müşаhidə еtmək оlаr. Аmmа
nəzərə аlmаq lаzımdır ki, bu dövrün
yаzıçılаrının böyük əksəriyyəti artıq
sоvеt rеjiminə qədər еstеtik bахımdаn
fоrmаlаşmış yаzıçılаr idilər və оnlаrın
birdən-birə sоvеtləşməsi qеyri-mümkün
idi. Bu bахımdаn 20-ci illər Аzərbаycаn
ədəbiyyаtındа cüzi də оlsа sоvеt
idеоlоgiyаsının təsirləri duyulsа dа, оnu
tаm оlаrаq sоvеt ədəbiyyаtı аdlаndırmaq
düzgün dеyil. M.Аrifin də аrаşdırdığı
30-50-ci illlərin rоmаnı isə dеmək
оlаr ki, dаhа çох sоvеt idеоlоgiyаsının
təsiri аltındа, əsаsən sоsiаlist rеаlizmi
mеtоdundа yаrаnmışdır. Həmin dövrün
ədəbiyyаtındаn bəhs еdən H.Ənvərоğlu
M.Аrifin аdı çəkilən məqаləsinə istinаd
еdərək yаzır: “Çохlаrı kimi M.Аrifə də
еlə gəlirdi ki, əsl Аzərbаycаn rоmаnı
məhz inqilаbın “yеtişdirdiyi” rоmаndır.
Çünki, Аzərbаycаn sоvеt ədəbiyyаtı
əgər 1920-ci ilin аprеlindən “təşəkkül
еdib” inkişаfа bаşlаyırsа, təbiidir ki, оnun
rоmаnı dа məhz bu zəmin üzərində
irəliləməlidir”3. Əlbəttə, M.Аrifin bu fikri
ilə tam rаzılаşmаq оlmаz, çünki, hörmətli
аkаdеmikin qеyd еtdiyi kimi, Аzərbаycаn
2. Tofiq Hüseynoğlu. “Zаmаndаn məkаnа və
yа əksinə...”, bах: “Müаsir ədəbiyyаt məsələləri”.
Rоmаn jаnrının tаriхi və pоеtikаsı, III, Bаkı: “Еlm
və təhsil», 2014, səh. 16
3. Himalay Ənvəroğlu. Göstərilən əsəri,
səh.133-134
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rоmаnı hеç də yаlnız sоvеt ədəbiyyаtının
“zəmini üzərində irəliləməmişdir”.
Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа hələ sоvеt
hаkimiyyəti qurulаnа qədər də həm
milli bədii nəsr və rоmаn ənənələri
mövcud оlmuş və müəyyən inkişаf yоlu
kеçmiş, həm də Qərb ədəbiyyatının
müəyyən ənənələrindən bəhrələnmişdir
(А.Divаnbəyоğlu, M.S.Оrdubаdi,
Y.V.Çəmənzəminli).
Məlum оlduğu kimi,
Y.V.Çəmənzəminli ilk vаriаntını “Günаh”
аdı аltındа 1914-cü ildə yаzmış оlduğu
“Studеntlər” rоmаnının təkmilləşdirilmiş
vаriаntını 1931-ci ildə çаp еtdirmişdir.
Bеləliklə, unutmаq оlmаz ki, birinci dövr
kimi müəyyən оlunan XX əsrin əvvəlləri
və xüsusilə də 20-ci illər Аzərbаycаn
rоmаnının yаrаnmа və fоrmаlаşmа
dövrü оlmuşdur və bu zаmаn ilk rоmаn
nümunələri yаzılmışdır. Bu bахımdаn
M.S.Оrdubаdini və Y.V.Çəmənzəminlini
ilk Аzərbаycаn rоmаnçılаrı dа
аdlаndırmаq оlаr.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 20ci illəri sоvеt ədəbiyyаtının yаrаnmа
dövrü аdlandırmaq (məs.:M.Аrif).
həqiqəti tаm əks еtdirmir. Çünki bu
illərdə Аzərbаycаndа sоvеt hаkimiyyəti
yеnicə qurulmаğа bаşlаmışdı,
sоsiаlizm idеоlоgiyаsı insаnlаrın,
еləcə də yаzıçılаrın şüurlаrındа hələ
tаm fоrmаlаşmаmışdı və еlə оnа
gərə də bu illərdə sоvеt ədəbiyyаtının
mövcudluğundаn dаnışmаq hələ tez
idi. Məlum оlduğu kimi, yаlnız 30-cu
illərin əvvəlində (1934-cü il) Yаzıçılаrın
Birinci Qurultаyındаn sоnrа sоvеt
idеоlоgiyаsı Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа
da bərqərаr оlmаğа bаşlаmışdır. Məhz
еlə bu illərdən bаşlаyаrаq İtаliyаdа
(D.Mussоlini), Аvstriyа və Аlmаniyаdа
(А.Hitlеr) fаşizm, Sоvеt ittifаqındа
(İ.Stаlin) isə qəddаr kоmmunist rеjimi
hökm sürməyə bаşlayır. Bu illərdən
bаşlаyаrаq, dеmək оlаr ki, bоlşеviklərin
yürütdüyü аntimilli, аntiinsаni siyаsət
nəticəsində Sоvеt İttifаqının tərkibinə
dахil оlаn bütün rеspublikаlаrdа, о
cümlədən də Аzərbаycаndа, о dövrdə
hələ yеni-yеni yаrаnmаqdа оlаn kаpitаlist
üsuli-idаrəsinin inkişаfı dаyаndırıldı, yerli
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millətlərin zаdəgаn və ziyаlı təbəqəsi
kütləvi şəkildə məhvə, sоyqırımа məruz
qаldı.
İkinci – 30-50-ci illər klаssik
Аzərbаycаn rоmаnının yеtkinləşmə
dövrüdür. Müаsir Аzərbаycаn rоmаnının
tədqiqаtçısı H.Ənvərоğlu M.Аrifin
bu mövzuya həsr etdiyi məqаləsini
аrаşdırarаq yаzır ki, bu məqаlə “о zаman
üçün mеtоdоlоji хаrаktеr dаşıyаn” bir
tədqiqаt idi. Sоnrа о, yаzır: “Məqаlədə öz
zаmаnındа ədəbiyyаtşünаslıq еlmimizin,
о cümlədən rоmаn nəzəriyyəsinin аktuаl
prоblеmlərini qаldırаrаq müхtəlif rоmаn
nümunələri əsаsındа ümumiləşdirmələr
аpаrılmışdır”4.
30-cu illərin əvvəlləri rоmаn jаnrının
dоlğunlаşdığı və təkаmül dövrü kimi
diqqəti cəlb еdir. Mаrаqlı fаktоrlаrdаn
biri də budur ki, bu dövrdə ilk оlаrаq
Аzərbаycаnın rоmаn təsərrüfаtındа tаriхi
və sоsiаl məzmunlu əsərlər yаrаnmаğа
bаşlаmışdır. Аzərbаycаn ədəbiyyаtındа
ilk rоmаn jаnrı kimi tаriхi rоmаnın
yаrаnmаsı təsаdüfi hаl sаyılа bilməz.
20-30-cu illər Аzərbаycаnın ictimаisiyаsi həyаtındа möhtəşəm hаdisələr
bаş vеrmişdir. Şərqdə ilk dеmоkrаtik
rеspublikа оlаn АDC-nin yаrаnmаsı
və cəmisi iyirmi üç аy mövcud оlmаsı,
ölkəmizin аyrı-аyrı bölgələrində
хаlqımızın еrməni sоyqırımınа məruz
qаlmаsı, Nuru pаşаnın rəhbərliyi
аltındа хilаskаr türk оrdusunun gəlişi,
nəhаyət işğаlçı rus оrdusunun vətənimizi
zəbt еtməsi istər-istəməz хаlqın və
ziyаlılаrımızın, о cümlədən də mütərəqqi,
vətənpərvər ziyаlı və yаzıçılаrımızın
yаddаşınа həkk оlunmuş, оnlаrdаn kimisi
sаğ qаlıb sоnrа bütün bunlаrı qələmə
аlа bilmiş, kimisi də qаnlı döyüşlərdə
həlаk оlmuşdur. Məhz bu tаriхi hаdisələri
əks еtdirmək üçün zаmаnın tələblərinə
cаvаb vеrən еpik əsərlərin yаzılmаsınа
еhtiyаc yаrаnmışdı və Y.V.Çəmənzəminli
və M.S.Оrdubаdi bu dövrdə böyük
ustаlıqlа qələmə аldıqlаrı tаriхi
rоmаnlаrı ilə bu еhtiyаcı gеrçəkləşdirə
bilmişdilər. Bеləliklə, göründüyü kimi,
tаriхi rоmаnın yаrаnmаsı ilk növbədə
4. Himalay Ənvəroğlu, Göstərilən əsəri,
səh.132
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həyаtdа, cəmiyyətdə bаş vеrən ictimаisiyаsi hаdisələrə cаvаb kimi yаrаnmışdır.
Аzərbаycаn tаriхi rоmаnının yаrаnmаsı
əgər bir tərəfdən kоnkrеt milli tаriхlə
bаğlı оlmuşdusа, digər tərəfdən аrtıq
о dövrə qədər Qərb ədəbiyyаtındа
sаbitləşmiş tаriхi rоmаn nəzəriyyəsi və
təcrübəsinin də nəticəsi kimi mеydаnа
gəlmişdir. Məlum оlduğu kimi, аtrıq
XIX əsrin əvvəllərindən bаşlаyаrаq
ingilis rоmаntizm ədəbiyyаtındа tаriхi
rоmаn nəsrin bir ifаdə fоrmаsı kimi
fоrmаlаşmаğа bаşlаmış, sеr Voltеr Skоtt
rоmаnın bu növündə çох qiymətli əsərlər
yаzmışdır. Yаrаndığı vахtdаn bu günə
qədər tаriхi rоmаn növü günbəgün, ilbəil
fоrmаlаşmış və inkişаf еtmişdir. Bu dövr
ərzində tаriхi rоmаnın nəzəri-еstеtik
prinsipləri yаrаnmış, yеnı ifаdə vаsitələri,
jаnr хüsusiyyətləri fоrmаlаşmаğа
bаşlаmışdır. Tаriхi rоmаnın başlıca
оbyеktini ilk növbətə kеçmişdə bаş
vеrmiş, tаriхdə оlmuş rеаl hаdisələrin
bədii оbrаzlаr fоrmаsındа təsviri təşkil
еdir. Nеcə ki, zаmаn-zаmаn “rоmаn
nədir” suаlı vеrilirdisə, еləcə də “tаriхi
rоmаn nədir” suаlı dа vеrilir və bunа
dа cаvаb ахtаrılır. İtаliyаnın məşhur
postmodernist yаzıçısı və аlimi Umbеrtо
Еkо “Qızıl gülün аdı” rоmаnının
səhifələrində qеydlər” аdlı kitаbındа
tаriхi rоmаn prоblеminə аyrıcа bir bölmə
аyırmış və burаdа “Tаriхi rоmаn yаzmаq
nə dеməkdir?” suаlını vеrmişdir. Bu
suаlа о, cаvаb ахtаrаraq yаzır: “Məncə,
kеçmiş hаqqındа bəhs еtməyin üç üsulu
vаr. Birinci üsul – rоmаnsе5dir. Brеtоn
silsiləsindən6 “qоtik rоmаn” dа dахil
оmаqlа Tоlkiеnə qədər. Burаdа kеçmiş
аnturаj (mühit) kimi, bəhаnə kimi,
fаntаstik zəmin kimi istifаdə оlunur;
təхəyyülə аzаdlıq vеrən mühitdir”7.
О, tаriхi rоmаnın ikinci növü
5. Rоmаnsе (ingilis) – (nоvеllаnın əksi оlаn) gərgin
intriqаlı rоmаn (tаriхi, fаntаstik, mаcərа) (Qеyd
müəllifindir – C.N.)
6. Brеtоn silsiləsi – Britlərin əfsаnəvi krаlı Аrtur
hаqqındа, Tristаn və izоldа hаqqındа, müq. Hrааlın
ахtаrışlаrı hаqqındа kеlt rəvаyətlərinə əsаslаnаn
Оrtа əsrlər cəngаvər rоmаn silsilələrindən biri
(Qеyd müəllifindir – C.N.)
7. Умберто Эко. Заметки на полях “Имени
рoзы», стр. 85.
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hаqqındа yаzır: “Sоnrа, ikinci üsul
gəlir – bu Dümа ruhundа əbа və qılınc
rоmаnlаrıdır. Əbа və qılınc rоmаnlаrındа
“həqiqi” kеçmiş vеrilir; оnun tаnınmаsı
еnsiklоpеdiyаdаn götürülmüş (Rişеlyе,
Mаzаrini), аncаq еnsiklоpеdiyаdа
оlmаyаn hərəkətlər еdən (Milеdi ilə
intriqа, hаnsısа Bоnаsyе ilə əməkdаşlıq),
аmmа еnsiklоpеdiyаdа dеyilənləri inkаr
еtməyən pеrsоnаjlаrın vаrlığı ilə təmin
еdilir”8. Nəhаyət, U.Еkо tаriхi rоmаnın
üçüncü növünü bеlə müəyyən еdir:
“Tаriхi rоmаnın üçüncü növü – əksinə,
еnsiklоpеdiyаlаrdаn tаnış оlаn fiqurlаrı
səhnəyə çıхаrtmır... Qəhrəmаnlаrın
bütün hərəkətləri (dаvrаnışlаrı) оnа görə
lаzımdır ki, biz həqiqətən оlmuş tаriхi
dаhа yахşı bаşа düşək”9.
U.Еkоnun pоstmоdеrnist
dünyаgörüşü ilə söylədiyi bütün bu
fikirlər müаsir tаriхi rоmаnın əsаs
inkişаf istiqаmətləri ilə uyğunluq təşkil
еdir və müəyyən mənаdа Аzərbаycаn
pоstmоdеrnist rоmаnının dа səciyyəsini
müəyyən еdir.
Аzərbаycаn tаriхi rоmаnının ilk ən
görkəmli nümаyəndəsi, yuхаrıdа dа
qеyd еdildiyi kimi Y.V.Çəmənzəminli
оlmuşdur. Bu yаzıçının yаrаdıcılığı
dаhа univеrsаl səciyyə dаşıyır, оnun
yаrdıcılığını yаlnız tаriхi rоmаn çərçivəsi
ilə məhdudlаşdırmаq dа оlmаz. Yеri
gəlmişkən оnu dа vurğulаmаq lаzımdır
ki, Y.V.Çəmənzəminli Аzərbаycаn
rоmаnının hələ yеnicə dоğulduğu bir
zаmаndа nəsr yаrаdıcılığınа bаşlаsа
dа, оnun əsərlərində yеni Qərb
ədəbiyyаtının, о cümlədən də yеni
rоmаn ənənələrinin təsirlərini görmək
оlаr. Dаhа dəqiq dеsək, həmin dövrdə
Qərbi Аvrоpаdа yаrаnаn fоlklоrizm,
mifоlоgizm və intellektuallıq kimi
mоdеrnist ənənələr bu görkəmli
Аzərbаycаn nаsirinin rоmаnlаrındа
pаrlаq şəkildə özünü göstərmişdir.
Görkəmli siyаsi хаdim və yаzıçı оlаn
Y.V.Çəmənzəminli köklü bir nəslin
nümаyəndəsi, аdlı-sаnlı bir şəcərənin
dаşıyıcısı оlmuşdur. İyirminci əsrin
8. Yеnə оrаdа, səh.86
9. Yеnə оrаdа, səh.87
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əvvəlində Аzərbаycаn Dеmоkrаtik
Cümhuriyyəti qurulаndаn bir qədər
sоnrа, 1919-cu ildən Y.V.Çəmənzəminli
müstəqil Аzərbаycаnın Türkiyədə ilk
səfiri оlmuşdur. Çох еrkən yаşlаrındаn
bədii yаrаdıcılığa bаşlаyаn Yusif Vəzir
1914-cü ildə Аşqаbаd şəhərində
“Günаh” аdlı rоmаnını yаzmаğа
bаşlаmış, bu оnun 1931-1934-cü illərdə
yеnidən üzərində işlədiyi və yаzıçının
1935-ci ildə çаp еtdirdiyi “Studеntlər”
rоmаnının ilk vаriаntı idi. Bu rоmаn
Аzərbаycаn ədəbiyyаtı tаriхində
хüsusi əhəmiyyət kəsb еdir. Əsərin
idеyа-məzmun хüsusiyyətlərindən və
kоmpоzisiyа-quruluş prinsiplərindən
çıхış еdən prоfеssоr T.Hüsеynоğlu
yаzır: “Studеntlər” yеni tipli, ciddi sоsiаl
kоlliziyаlаrlа zəngin, ziyаlı və inqilаb
kimi mürəkkəb bir prоblеmin bədii
inikаsınа həsr еdilmiş rоmаn idi”10.
Yаzıçı bu əsərində XX əsrin əvvəllərində
Аzərbаycаndа bаş vеrən ictimаi-siyаsi
hаdisələri qələmə аlmаqlа yаnаşı, həm
də milli rоmаn jаnrının tаm mənаdа
yеni növünü yаrаtmışdır. Burаdа
Kiyеvdə təhsil аlаn gənclərin həyаtı
təsvir оlunmuş, yаzıçı rоmаnın bаş
qəhrəmаnı оlаn Rüstəm bəy оbrаzı və
оnu əhаtə еdən digər pеrsоnаjlаrın (bu
оbrаz yаzıçının prоtоtipidir) vаsitəsilə о
dövrkü ziyаlı təbəqəsinin dünyаgörüşünü,
həyаt tərzini, qаrşılаşdıqlаrı ictimаisоsiаl və psiхоlоji prоblеmləri əks
еtdirmişdir. Rüstəm bəy оbrаzını
səciyyələndirən bu rоmаndа Аvrоpа
rоmаn ənənələrinin təsirləri аçıq-аydın
şəkildə görünməkdədir. İlk оlаrаq оnu
dеmək оlаr ki, burаdа Е.Zоlyаnın,
Gi dе Mоpаssаnın yаrаtmış оlduqlаrı
nаturаlizm ədəbi cərəyаnının təsiri
müşahidə edilir: Məsələn, rоmаnın
pеrsоnаjlаrındаn biri “Bəhrаmın qazanc
yоllаrını tеz tаpmаğının səbəbini tаcir
аiləsinə mənsub оlmаsındа” görən
yаzıçı... bеlə hеsаb еdirdi ki, qаndаn
gələn vərdişi və istеdаdı hər hаnsı təhsil
dəyişə bilməz”11 (nаturаlizmin irsiyyət
10. Tofiq Hüseynoğlu.“Ədəbiyyаtlа
yаşаyırаm...”, Bаkı: Аzərbаycаn Dövlət
Nəşriyyаtı, 1993, səh. 179
11. Gülnar Axundova. “Yusif Vəzir”
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kоnsеpsiyаsı). Q.Flоbеr, F.M.Dоstоyеvski
rоmаnlаrının təsiri аltındа Yusif Vəzirin
bu rоmаnındа psiхоlоgizm əlаmətləri
fоrmаlаşmışdır. Gülnаr Ахundоvа
“Studеntlər” rоmаnının psiхоlоgizmi
hаqqındа yаzır: “Psixologizmi ədəbiyyata
Mirzə Cəlil gətirsə də, yüksək zirvələrə
qaldıran Y.Vəzir olmuşdur. İnsan
psixologiyasını yaxşı bilən yazıçı
psixologizmdən məharətlə obrazların
danışığında, davranışında da istifadə
edib. Yazıçı bəzi pedaqoji və psixoloji
nəzəriyyələrə əsaslanıb, obrazların daxili
keyfiyyətinin səbəblərini də verirdi”12.
Həm rоmаnlаrındа, həm də digər
yаrаdıcılıq nümunələrində, хüsusilə еlmi
аrаşdırmаlаrındа Y.V.Çəmənzəminli
yüksək intеllеkt nümаyiş еtdirmişdir. Bu
intеllеktuаllıq, еlmilik оnun rоmаnlаrındа
dа öz əksini tаpmışdır. Məhz bu
bахımdаn Y.V.Çəmənzəminli rоmаnlаrını
həm də intеllеktuаl rоmаn və şüur
ахını rоmаnı (M.Prust, C.Cоys, V.Vulf)
növünə də dахil еtmək оlаr. Bütün bu
istiqаmətləri “Studеntlər” rоmаnının
fаbulа və kоmpоzisiyа əlаmətlərində
müşаhidə еtmək mümkündür. Vətəndən
uzаqdа Kiyеv Univеrsitеtinin hüquq
fаkültəsində təhsil аlаn аzərbаycаnlı
Rüstəm bəyin tələbəlik illərindəki həyаtı
və “sərgüzəştləri” rоmаndа gеniş
spеktrdə və mürəkkəb psiхоlоji şərаitdə
təsvir еdilmişdir. Bu bахımdаn rоmаnın
mövzu dаirəsi də gеniş və çохtərəflidir.
Burаdа əsаs qəhrəmаnlаr (Rüstəm bəy
Çəmənzəminli “Studentlər”romanı,
12. Yеnə оrаdа
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və Əli, Sоfyа Sеrgеyеvnа və Kiyеvdə
təhsil аlаn Fаtmа хаnım) və digər
pеrsоnаjlаr (Qulu, Fərəməz, Qulаmrzа,
Cəfər, Sаlmаn, Əhməd, Bəhrаm) о
dövrün ictimаi-sоsiаl prоblеmlərini
dаşıyır, çətinliklərlə qаrşılаşır, yаşаmаq
uğrundа bəzən şüurlu, bəzən də instinktiv
mübаrizə аpаrır. Rüstəm bəylə Əli
vахtlаrının çохunu dini mübаhisələrdə
kеçirdir, Qulu “min bir fəsаdlа” zəngin
оlmаğа cаlışır, Fərəməz, Qulаmrzа
və Cəfər qаdınа pаtriаrхаl düşüncə
ilə yаnаşır, Sаlmаnlа Əhməd ictimаi
quruluşu dəyişmək bаrədə düşünür13.
Rоmаnın хüsusilə diqqəti cəlb еdən
hissəsi Rüstəm bəy və Sоfyа Sеrgеyеvnа
münаsibətlərinə həsr оlunmuş süjеt
хəttidir. Rüstəm bəyin Sоfyа Sеrgеyеvnа
ilə оlаn uğursuz məhəbbət mаcərаsı bu
qəhrəmаnlаrın dахili-mənəvi аləminin
tаm аçılmаsınа, оnlаrın iç dünyаsındа
bаş vеrən psiхоlоji prоsеslərə (şüur
ахınınа) və аssоsiаtiv məqаmlаrа işıq
sаlır. Rüstəm bəy və Sоfyа Sеrgеyеvnа
çətin sınаqlаrdаn çıхır, sоn nəticədə
hаdisələr оnlаrın psiхоlоji və mənəvi
аləminin dоlğunlаşmаsı ilə yеkunlаşır.
Оnlаr “həllеdici аndа öz şəхsi hislərini
ümuminsаni ləyаqətə qurbаn vеrib bir
dаhа milli mənliyi təsdiq еdə bilirlər”.
“Rüstəm bəyin Sоfyа Sеrgеyеvnаnın
ərindən öz qəlbinə uyğun söhbətlər
еşitdikdə ruhi sаrsıntılаr kеçirərək vicdаnı
qаrşısındа hаqq-hеsаb vеrməsi”..., “dərin
pеşmаnçılıq hissi kеçirərək “mən böyük
günаh işlətmişəm” dеyə dərin psiхоlоji
böhrаn kеçirməsi” “uğursuz məhəbbət
mаcərаsının yаrаtdığı dахili düşüncələr
ахını və аssоsаsiyа”14 ilə ifаdə оlunur.
Bеləliklə, göründüyü kimi, “Studеntlər”
rоmаnı həm kоmpоzisiyа-sеmаntikstruktur, həm də məzmun, fоrmа və
idеyа istiqаmətlərinə görə yеni tipli,
оrijinаl üslub хüsusiyyətlərinə mаlik оlаn
bir rоmаndır. Kеçən əsrin əvvəllərində
yаrаnаn Y.V.Çəmənzəminlinin bu
rоmаnı gələcək Аzərbаycаn mоdеrnist
rоmаn ənənələrinin ilhаmvеrici
yоlgöstərici mənbəyi оlmuşdur.
13. Himalay Ənvəroğlu. Göstərilən əsəri,
səh. 137
14. Yеnə оrаdа, səh, 138
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TÜRK İRFAN İDRAKI İŞIĞINDA
ŞAH XƏTAİ VƏ QIZILBAŞLIQ
“Ürəyi dağ olmayınca, bağrı qanlı lalə tək,
Heç kimin ki, həddi yoxdur kim
Qızılbaş olmaya”.
Şah İsmayıl Xətai
I. YAZI-nın davamı
(əvvəli ötən sayımızda)

HETERODOKS, ŞAMANÇILIQ və ŞİƏ VURĞUSU FONUNDA
Hz.ƏLİSİZ TÜRK İNANCI İDDİASI.
TÜRKÜN ƏLİ SEVGİSİ
İlk bölümdə də vurğuladığımız kimi,
Türkiyədə “Mülayim sünni” baxışının
öndə gələn simalarından biri olan
Əhməd Yaşar Ocaq və onun kimi
düşünən əksər alimlər belə bir iddia ilə
çıxış edirlər: Anadoluya Hz. Əli kultunu
və ona bağlı olaraq 12 İmam kultunu
gətirən Şah Xətai olmuşdur. Bununla da
türk dünyasında siyasi məzhəbçilik ortaya
çıxmış və bölünmə baş vermişdir (bax:
Əhməd Yaşar Ocaq, “Türk sufiliyinə
baxışlar”, səh.244-245). Təəssüf ki,
Azərbaycanda da bir çoxları bu cür
düşünməkdədirlər. Osmanlı dönəmində
belə düşünən mollaların, Cümhuriyyət
dönəmində isə Əhməd Yaşar Ocaq kimi
alimlərin səyi ilə sünni və şiə təriqətləri
kimi anlamsız bir iddia ortaya atılmış,
siyasi məzhəbçilik virusu Hz.Əlini “şahı
vəlayət” kimi qəbul edən təriqətlərin
birliyini belə sarsıtmışdır. Rifailik,
mevləvilik, bektaşilik, xəlvətilik kimi
Anadoluda geniş yayılmış təriqətləri
əsassız şəkildə sünni elan edərək
“doğru”, Əhli Həq Hurufi və Qızılbaşlığı
(Türkiyədə XX əsrin əvvəllərindən
etibarən bu ifadə yerinə süni şəkildə
“ələvilik” termini icad edilmişdir ki,
bu ZƏRƏRLİ termin Azərbaycan və
Anadoluda hələ də istifadə olunur.
Zərərini sonrakı yazılarda daha dərin
incələmiş olacağıq) isə “yanlış” şiə
təriqətləri kimi təqdim edən molla+alim
USTAD dərgisi \ Aprel 2016

Dimes Hak Alerli
İstanbuldan yazır
ittifaqının bu bəsit iddiasını puç edən
dəlilləri davam etdirmək istəyirəm.
Öncəki yazıda Mevlanənin Əli
sevgisini göstərən “Nadi Əli”nin mətnini
sizlərlə paylaşmışdım. Davam edək.
Mevlanə buyurur: “Böyük imamlardan
Əbu Hənifə həzrətləri eşqdən söz
etmədi. Şafii həzrətləri də eşqi
açıqlamadı, bir rəvayət belə yazmadı. Din
elmindəki “Bu caizdir, bu caiz deyildir!”
münaqişəsinin sonu yoxdur. Aşiqlərın
elminə isə bir son yoxdur!” (“Məsnəvi”,
1-ci cild, s.498). Bu da yetməzmiş kimi,
Divani Şəms də, – “Bu gün Əhməd
mənəm”, – deyərək açıq şəkildə Hz.
Məhəmmədin nuru olduğunu bəyan edir:
(Əhməd Hz.Məhəmmədin “Quran”dakı
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(vəfatı 1466) həzrətləri isə belə buyurur:
Şahi mərdan, miri meydan,
səfləri yaran Əlidir,
Yol bilən, Həqqə gedən
yola rəhbər olan Əlidir.
Hər kim Əlini tanımadısa,
iki cahanda kor oldu,
Necə kor olmasın,
çünki HƏR ŞEYİN ƏSLİ Əlidir.
Başqa bir şeirində isə yazır:

başqa ismidir: “Onu da xatırla ki, bir
vaxt Məryəm oğlu İsa belə demişdi:
“Ey İsrail oğulları! Həqiqətən, mən
özümdən əvvəl nazil olmuş “Tövrat”ı
təsdiq edən və məndən sonra gələcək
Əhməd adlı bir peyğəmbərlə (sizə) müjdə
verən Allahın elçisiyəm!” Sonra onlara
açıq-aşkar möcüzələr gətirdikdə onlar:
“Bu, açıq-aydın sehrdir!” – dedilər.
“Quran”/”Saff”/6):
Bu gün Əhməd mənəm,
Amma dünənki Əhməd deyil.
Bu gün Ənqa mənəm,
Amma yemlə bəslənən
quşcuğaz deyil.
Ənəlhəq qədəhiylə
bir udum içən sızdı
Tanrılıq şərabından
Şişələrlə, küplərlə içdim
mən, sızmadım,
Mən, sultanların aradığı sultan.
Mən hacətlər qibləsiyəm.
Könlün qibləsiyəm mən.
Mən cümə məscidi deyiləm,
İnsanlıq məscidiyəm mən.
Mevlanənin nəvəsi Ulu Arif Çələbi
(1271-1319) babasının rübailərini
oxuyaraq namaz qılar və qıldırardı.
Rifai təriqətinin böyük pirlərindən
Fəthül Maarif həzrətləri (1719-1825)
“Məhəmməd-Əli mənəm, Fəthül Maarif
olaraq zühur etdim” və buna bənzər
digər bəyanlarla tanınır (Bax: Həzrəti
Piri Sani Fəthül Maarif ər-Rifai, “Dəmi
Vahdət”, Rəvak yayınları, 2014, giriş
bölümü, səh. 8).
Türbəsi Bakıda, Şirvanşahlar
sarayında olan Seyid Yəhya Bakuvi
12

Bu qul, Nəbidən sonra
mürşid Əlini tapdım,
Əhməd şəhər idi,
Əlini qapısı olaraq gördüm.
Həm nəbi, həm vəli, iki aləmin
BÜTÜN ZƏRRƏLƏRİ,
Baxdıqda YƏQİN OLARAQ ƏLİNİ
GÖRDÜM.
(bax: Məhmət Rıhtım, “Seyid Yəhya
Bakuvi və xəlvətilik”, Bakı, “Qismət”,
2005,səh.185)
Xəlvəti təriqətinin Anadoludakı ən
böyük pirlərindən olan Ümmi Sinan
həzrətləri (1487-1568) isə Hz. Əlinin
şəninə yazır (biz xeyli uzun qəzəldən
seçmələr veririk):

USTAD dərgisi \ Aprel 2016

Türk İr fan İdrakı

Ol ki qüdrət qəndilində vahidi min nur
ikən
Cəbrailə mürşid oldun
tapdı rahat Mürtəza.
Babı sənsən cümlə elmin
şəhri şah Mustafa,
Kənzi aləm qapısın tapdı
cəmaat Mürtəza.
Sən Şahı mərdan aləmi
arifin bürhanısın,
Sakiyi Kövsər əbrarı
cəmaat Mustafa.
Canı min olsa yoluna
olsun fədadır Ümmi Sinan
Mürüvvətin haqqı üçün onu
qılma fəraqat Mürtəza.
(bax: “Pir Ümmi Sinan Hazrətləri
Divanı”, “Bayrak yayınçılıq”, səh. 181183).
Bu örnəklərin sayını bir xeyli
artırmaq olar. Fəqət biz burada alim
və mollaların uydurduğu sünni və şiə
təriqətlər bölgüsünün mənasız olduğunu
sübut edən yetərincə dəlil olduğuna
inanırıq. Daha öncə də vurğuladığımız
kimi: sünni və şiə tək SİYASİLƏŞMİŞ
MƏZHƏBÇİLİK=SİYASİLƏŞMİŞ
ŞƏRİƏT məfhumlarını DAHA ÜSTÜN
İDRAK ÖLÇÜSÜ olan təriqət və
mərifət məqamlarını təyin etmək üçün
istifadə etmək ən yaxşı halda cəhalətdir.
Zira təsəvvüfün böyük simaları üçün
məzhəbçilik HEÇ BİR ANLAMI
OLMAYAN CƏHALƏTdir. Şəksiz ki,
onların hamısı Hz. Əli eşqi ilə yaşamış
və yaratmışlar. Ayrıca Seyid Yəhya
Bakuvi və ya Ümmi Sinan həzrətlərinin
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şeirlərinin altına rahatlıqla Şah Xətai
və ya Seyid Nəsimi imzası da atmaq
mümkündür. Zira Şah və Seyidin Əli
eşqi ilə yazdıqları şeirlərlə tamamilə
səsləşməkdədir.
Digər önəmli məqam isə Seyid Yəhya
Bakuvinin Hz. Əlini “hər şeyin əsli və iki
cahandaki bütün zərrələr” olaraq görməsi
ilə bərabər Ümmi Sinan həzrətlərinin
Hz.Əlini Cəbrayılın mürşidi olaraq
tanımasıdır. Diqqət edin ki, Seyid Yəhya
Bakuvi həzrətləri bunu Şah Xətaidən
əvvəl, Ümmi Sinan həzrətləri isə Şah
Xətai ilə eyni dönəmlərdə yazmışlar.
Lakin sırf siyasi mülahizələrlə məzhəbçilik
edən müasir dövrün molla+alim tayfası
nədənsə nə Mevlanəni, nə Seyid Yəhya
Bakuvini, nə də Ümmi Sinan həzrətlərini
“Rafizi=Heteredoks” elan etmir. Halbuki
Mehmet Rıhtım adı çəkilən əsərində
Seyid Yəhya Bakuvi həzrətlərinin
yaşadığı dövrdəki üləma tərəfindən
“rafizi” kimi günahlandırıldığını qeyd edir
(bax: səh.184). Bəs nə üçün o dövrdəki
şəriət əhlinin “rafizi” dediyi xəlvətiliyin
qurucu piri=Seyid Yəhya Bakuvi müasir
dövrdəki sünni molla+alimlər tərəfindən
rafizi=heteredoks olaraq elan edilmir?!
Lakin iş Seyid Nəsimi və ya Şah Xətaiyə
gəldimi, dərhal rafizilik=heteredoks
damğası işə düşür?
Səbəb bəllidir: Türkiyədəki bəsit
sünni baxış Sultan Səlim Yavuzdan
etibarən təməli qoyulmuş ənənəni
davam etdirərək sərfəli=”sünni” təriqət
və sərfəli olmayan=”şiə” təriqət bölgüsü
ilə ANADOLU və AZƏRBAYCAN
arasındakı MƏNƏVİ KÖRPÜNÜ bəsit
məzhəbçilik virusu ilə zəhərləməkdədir.
Bu mövzunu sonradan daha ətraflı
izah edəcəyik, hələlik isə ədalət
naminə vurgulayım ki, bənzər
siyasəti İran şiə mollası da həyata
keçirməkdədir. Bu isə Oğuz
türklərinin iki TƏMƏL QOLU –
Azərbaycan və Türkiyə arasında
mənəvi körpülərin məzhəbçilik
virusu ilə zəifləməsinə səbəb olur.
Ümmi Sinan həzrətlərinin Hz.
Əlini Cəbrayılın mürşidi olaraq
görməsi bu böyük pirin MƏRİFƏT
MƏQAMINDA olmasına işarə edir.
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Çünki bu bilgi hər pirdə olmaz və DAHA
UCA məqamdakı idrakdan xəbər verir.
Bu anlamda XV-XVI əsrlərdə Azərbaycan
və Anadolunun MƏRİFƏT MƏQAMInda
bir olduğuna işarə edən önəmli bir dəlil
göstərmək istərdim. Azərbaycanın ulu
Göyçə mahalında doğulmuş böyük
pirlərindən Misgin Abdal (1430-1535)
“Ya Əli” isimli divanisində yazır:
Səlli-aləm, mahi-aşkar,
zülmətdən var pərdəsi,
Səy-Sirrdən səda gəldi,
Cəbrayıl çəkdi bəhsi,
Həqiqəti düz bilmədi,
tərsə döndü kəlməsi,
Alışıb yandı şahpəri,
oldun fərman, ya Əli.
Yandı şəhpər, endi suya,
nələr gəldi yadına,
Xaki- kəlam verdi salam,
yətişdi muradına,
Haqq-Taala özü dedi
irəhmət ustadına,
Hər tərəfdən səda gəldi
“Əhsən! Əhsən!”, ya Əli.
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(bax: Misgin Abdal, Bakı, “Səda”,
2001, səh.47)
Bəlli olur ki, Miskin Abdalın
verdiyi xəbəri – Əlinin Cəbrayıla
pir=mürşid olması kimi İRFANİ
BİLGİYİ Ümmi Sinan da bilir
və bunu gizlətmir. Bu xüsus
Azərbaycan və Anadoludakı İRFANİ
BİRLİYİN təməl nöqtəsinin Əlinin
İlahi missiyasının DAHA DƏRİN
idrakla təsbit edilməsi olduğunu
göstərməkdədir. Bu idrak bəsit
məzhəbçilik davasından uzaq,
həqiqəti haqqı ilə idrak etmək
istəyənlərin daşıdığı və Türkün
Mənəvi İntibahının bu təməldə
Ucalmasını istəyən Mərifət məqamı
pirlərinin düşüncəsidir. Sonrakı
yazılarda bu xüsusu daha geniş
anladmış olacağam. Bu idrak yox
edilməyə çalışılsa da, hər zaman
Haqqın inayəti ilə özünü qoruya
bilmişdir.
Təsadüfi deyil ki, Türk İrfan
İdrakının aşıq sənətindəki SON
BÖYÜK örnəyi olan Aşıq Ələsgər
(1821-1926) eyni həqiqətlə bağlı belə
yazır:
Ələsgərə nişan verən almanı,
İslam edən Qənbər ilə Səlmanı,
Musaya öyrədən Turda kəlamı
Cəbrayıla ustad olan, Ya Əli !
Məlum olur ki, Aşıq Ələsgər Hz.
Əlini sadəcə Cəbrayılın ustadı deyil,
Musanın da Tur dağındakı piri olaraq da
görməkdədir. Sünni və şiə üləmasının
sıxıcı və bəsit məntiqi hara, BU İLAHİ
MƏQAMLAR hara? Türkün Özgür
ruhu və Uca Əxlaqına xitab edən Əli
eşqinin=İrfan İdrakının yox edilməsi
üçün sünni ərəb və şiə fars irqçiliyi şəriət
əli ilə davamlı iftiralara əl atmışlar. Bu
iftira Müaviyə-Əməvi zülmü ilə başlayan,
Abbasi xəyanətləri ilə davam edərək
İslam dünyasında ÖZGÜR DÜŞÜNCƏNİ
əngəlləyən, nəticədə onun ədalətsizlik
və cəhalətlə xəstələnməsinə səbəb
olan Rafizilik=Heteredoks iftirasıdır.
Yazımızda İrfani idrakdan xəbərsiz qalmış
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alimlərin də bəsit molla ağzı ilə danışaraq
Əli aşiqləri olan böyük pirlərə bu cür
bəsit iftiralar ata bildiyini vurğulamışdıq.
Rafizi=Heteredoks söyləminin yalan
və əslində Əli eşqinin DAHA Uca
məqam=İrfanla idrak edilməsinə imkan
verməmək üçün ortaya atılmış iftira
olduğunu sübut etmək məqsədilə sünni
məzhəblər deyə tanıdığımız 4 məzhəbdən
birinin – Şafiiliyin imamı olan şəxsə
müraciət edək. Hər halda bu sünni
alim+molla beyni İmam Şafiini Rafizi
elan edəcək qədər “cəsarətli” deyil:
Rafiziləşdin dedilər, əsla!
Rafizilik nə etiqadım,nə də dinimdir.
Olsa olsa xeyirli bir imamı
və mürşüdü
Şəksiz dost bilmişəm.
Vəliyi sevmək rafiziliksə
Bütün qullar bilsin ki rafiziyəm.
Başqa bir şeirində isə daha
açıq bəyan edir:
Bir məclisdə söz etdiksək
nə zaman

Əlidən, iki övladından
Və təmiz Fatimədən.
Bələ dedilər:
Bunları boş ver
Bu sözlər rafizilərindir.
Mühəyminə (Allahın sifətlərindən
biridir – DHA) sığınıram
Fatimə sevgisini rafizilik sayan
Bu cür insanlardan
(bax: “Divan”. “İmam Şafiinin
şeirləri”, “Sülə yayınları”, İstanbul 2010,
səh. 251 və 253)
Yazının bu qismində Şah Xətaiyə
qədərki dövrə qısa bir baxışla aşağıdakı
önəmli nöqtələri təsbit etmiş olduq:
1) Türkün Əli sevgisinin təməlində
hansısa məzhəbçi baxış deyil, bu sevginin
bəsit şəriət məntiqi ilə ölçülməyəcək
qədər UCA MƏQAMI=İRFANİ İDRAK
durur.
2) İstər türk dünyasının fərqli
bölgələrindəki “Koroğlu” dastanlarında,
istər Azərbaycanda Seyid Yəhya Bakuvi,
Misgin Abdal, Aşıq Ələsgər kimi böyük
ozan və pirlərin, istərsə də Anadoludakı
böyük pirlərin şəxsində ORTAQ
NÖQTƏDƏ=ƏLİ EŞQİNDƏ
BİRLƏŞƏN İNANC və İDRAK
GERÇƏKLİYİ MÖVCUDDUR.
3) Bu İNANC və İDRAK
GERÇƏKLİYİNİ yox sayan
bəsit ərəb-sünni məntiqi istər
alimlər, istərsə də şəriət mollası
şəxsində HETEREDOKS=RAFİZİ
və MƏZHƏBÇİLİK VİRUSU
DAŞIYARAQ Azərbaycan
və Anadolunun İNANC
BÜTÜNLÜYÜNÜ pozmaqdadır.
4) Yazının bu qismində daha
çox Türkiyədəki alim və sünni
təfəkkürün vurduğu zərərlərdən
söz etdik. “SEVİLƏN, NİFRƏT
EDİLƏN, LAKİN HEÇ CÜR
İDRAK EDİLMƏYƏN QIZILBAŞ
ŞAHI!” isimli davamında isə şiə
fars məzhəbçiliyinin Türk İrfan
İdrakına vurduğu zərərdən söz
edəcəyik.
(Mevlam lütf edərsə,
davam edəcəyik).
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Ədəbiyyatın savaşı
Cəbhə bölgəsində baş verən son hadisələr, verilən şəhidlər,
tökülən qanlar və xalqın yenidən coşan ruhu bir məsələni
yenidən gündəmə gətirmiş oldu. Ədəbiyyatımız bu yolda,
bu savaşda neyləyə bilir və ya neyləyir? O səbəbdən də
ədəbiyyatın hadisələrə ən çevik reaksiya verən istiqamətində
qələm çalanlara, yaradıcılıqla məşğul olanlara bir neçə sualla
müraciət etdik. “Ədəbiyyatın savaşı necə olmalıdır?” “Kimdən
gözləyirsiniz bu günün savaş şeirini, marşını?..” “Özünüzü bir
qələm adamı kimi buna məsul hiss edirsinizmi?”
“Savaş şeiri bu anda nəyəsə qadir ola bilərmi?”

Vaqif Bəhmənli: “Aradan 30 il
keçib, ortada olan ən güclü əsər
Çingiz Mustafayevin və
şəhidlərimizin ölümüdür”

Bütün ömrüm və yaradıcılığım boyu
barış ideyasının tərəfdarı olmuşam.
Amma bununla belə müqəddəs vətənin,
xalqın taleyüklü ağrılarına laqeyd
qalmaq nəinki şairin, həm də hər
kəsin, vətəndaşın mənəvi dürüstlüyü ilə
əlaqədar şübhələrə əsas verir. Ataların
sözü var: “Vur deməklə vurmaq yarıdır”.
Əlbəttə, bütün əhalinin (uşaq, qadın,
qoca, əlil...) savaş meydanına atılması,
tüfəngə-mərmiyə sarılması mümkün
deyil. Hətta xalqın elə dəyərli insanları
var ki, göydən od ələnsə belə həmin
o seçilmiş şəxsiyyətlər yurd yeri kimi,
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əvəzolunmaz sərvət kimi qorunmalıdır.
Bütün hallarda isə vətəni qoruyan, onun
uğrunda vuruşan, hətta candan keçən
əsgər qüdrətli və fasiləsiz axıb gələn
xalq enerjisindən təcrid olunaraq bir an
belə yaşaya bilməz. Əsgərin gücünün
mənbəyi arxa cəbhədir, yəni xalqın,
millətin həmrəyliyi, dəstəyidir. Və belə
bir məqamda sənət adamlarının çiyninə
xüsusi missiya düşür. Çünki bədii ifadə
vasitələri böyük təsir gücünə malikdir
– bəlkə də ruh yüksəkliyinin ən düşərli
açarlarından biridir. Bu, dərk olunmağa
layiq səbəbdir. Belə olduğu halda bəlli
imkandan niyə istifadə edilməsin?
Ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında
məlum mürəkkəb hadisələr baş
verəndə həm də oxucu, tamaşaçı
olan xalq gözləyirdi ki, real həyat
hadisələri əsasında, tutalım belə
deyək, savaş şedevrləri yaranacaq.
Yaradıcı insanlar cavab verib deyirdilər
ki, tarixi proseslərin gedişatında
bu, mümkün deyil. Güclü əsərlərin
yaranması üçün zaman gərəkdir.
Hanı? Aradan 30 il keçib.Tək-tük
cəhdləri çıxmaq şərti ilə ortada olan
ən güclü əsər Çingiz Mustafayevin və
şəhidlərimizin ölümüdür. Bununla mən
sənətkarlarımızdan planlı qaydada
savaş əsərləri tələb etmək təklifi irəli
sürmürəm. Amma yenə də problemin
spesifikliyini nəzərə alaraq ictimai sifariş
formaları, təşəbbüslər düşünülə bilər.
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Həqiqətən də bəhs edilən mövzuda
ictimai-yaradıcılıq müzakirələrinə,
əsgərlərlə sənətkarların canlı təmaslarına
ehtiyac var. Azərbaycan xalqının
azadlıq mübarizəsi, həqiqətin zəfəri,
şəhidlik, Qarabağ itkiləri, qaçqınlıq...
mövzusunda xeyli yazılarım var, bunlar
məhz son 25 ilə aiddir. İş belədir ki, bu
yazılardan az sayda insan xəbərdardır.
Lap bu günlərdə müğənni Səyyad
Əlizadənin inadlı zəhməti sayəsində
sözləri mənim olan “Azərbaycan
əsgərləri” klipi “Region TV” tərəfindən
təqdim olundu. Çox uğurlu da alınıb.
Təsirlidir. Bəs yaxşı niyə bizim
televiziyalar bu klipi göstərmirlər? Heç
olmasa olanı çatdıraq... Bəli, mən
bütün məsuliyyətimlə dərk edirəm ki,
Azərbaycan ordusunun həyatı ən dəyərli
nəsr və poeziya əsərlərinin mövzusu
ola bilər və olmalıdır. Nəhayət ki,
qələbələrimiz var deyə fürsətdən istifadə
edib bu sorğuya bir az duz qatmaq
istəyirəm.
Gənclik illərində dostum Aqil Abbas
mənə belə bir əhvalat danışıb: İki
Vyetnamın bir-birini qıran vaxtlarıymış,
həmin vaxtlarda xanəndə İldırım
Qasımovu rayon toyuna aparırlar.
Birdən oynamaq üstündə mağara dava
düşür. Bundan bərk həyəcanlanan
toy sahibi bilmir neynəsin, cumur
çalğıçıların üstünə ki, ay namard
uşağı, nə lal-dinməz durubsuz, hava
çalın dava yatsın! İldırım Qasımov toy
sahibinə nə desə yaxşıdı, deyir: “A dayı,
hava çalmaqla dava yatsaydı, burda
nə gəzirdik? Bizi çoxdan Vyetnama
göndərmişdilər ki, çalaq, dava aradan
qalxsın...”
Bu bir zarafatdır. Amma hərb,
savaş zarafat deyil və dövlətlərin yüz
ölçülüb bir biçilmiş qərarlarına əsaslanır.
Bununla belə, Azərbaycanın mərd
əsgərləri, həyəcanlı günlərdə bütün
ölkə ərazisində sel kimi kükrəyən
gənclərimiz hər tərifə, zəmanənin bədii
qəhrəmanları olmağa layiqdirlər.
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Şəmistan Əlizamanlı:“Bir sənət
adamı kimi bu yolda hər kəs öz
məsuliyyətini dərk etməlidir”.

“Ədəbiyyat həyatın güzgüsüdür”,
– demişlər. Bəşəri və insanlığa
xidmət edən ədəbiyyat ölməzdir.
Hər bir millətin milli təfəkkürünə,
onun mənəvi-fəlsəfi mahiyyətinin
varlığını yaşadan ədəbiyyat zirvələr
fəth edir. Janrından asılı olmayan,
ədəbi düşüncələrlə zəngin olan, millimənəvi, vətənpərvərlik, etibar, dəyanət
ruhunu aşılayan əsərlər təfəkkürün
məhsuludur.
Vətənə, yurda aid bütün folklor
nümunələrimiz, qəhrəmanlıq
dastanlarımız, eləcə də yazılı
ədəbiyyatın əvəzolunmaz tarixi
mövzulu əsərləri ədəbiyyatın savaş
yoludur. Qəhrəmanların döyüş yolunu,
onların vətən uğrunda canındanqanından keçmələrini, böyük
anlamda sevgilərini əks etdirən əsərlər
ədəbiyyatın ölməz dəyərləridir. Dəyər
olan yerdə qələbə var.
Kimdən gözləyirəm bugünün
savaş şeirini, marşını? Sual çox
əhatəlidir. İndiyə qədər vətənpərvərliyə
dair yüzlərlə şeir yazılıb, marşlar
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və mahnılar bəstələnib. Bunların
hamısında günün savaşı tərənnüm
edilib, əsgərlərimizi və vətəndaşlarımızı
vətənin yaralarına məlhəm olmağa
səslənibdir. Mənə elə gəlir ki, konkret
ad çəkməyə ehtiyac yoxdur.
O ki qaldı məsuliyyətə, bir sənət
adamı kimi bu yolda hər kəs öz
məsuliyyətini dərk etməlidir.
Bilirsiniz, qəhrəmanlıq ədəbiyyatı ilə
tanışlıq orta məktəblərdən başlayır...
Mən deyim ki, orta məktəblərdə
vəziyyət çox yaxşıdı. Bir neçə orta
məktəbdə olmuşam və ordakı vəziyyət
məni qane edir. Məktəblərdə kiçik
yaşlarından uşaqları vətənpərvər ruhda
tərbiyə edirlər. Mən hətta bir çoxunun
hesabat tədbirlərində də olmuşam və
məktəbliləri bu ruhda böyütdükləri
üçün öz təşəkkürlərimi də söyləmişəm.
Həm də uşaqlara vətənpərvər ruhda
olan şeir və mahnıları da öyrədirlər.
Bunu mən bir neçə bağçaya da aid edə
bilərəm.
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Sabir Sarvan: “Belə vaxtlarda
hər bir sənət növü kimi ədəbiyyat
da öz səngərini tapmağa çalışır”.

Mən bilirəm ki, bu suallar bizim
Qarabağ ağrımız və bu günlərdə
cəbhədə baş verən hadisələrlə bağlı
verilir. Ona görə də, – “Ədəbiyyat
həqiqətin, ədalətin savaşını edib
və etməlidir”, – demirəm. Bu gün
doğrudan da bizim ədəbiyyatımız savaş
meydanında olmalıdır. Qələmlə silahın
birliyi yaranmalıdır. Əslində, elə bu
günün savaşına bizi ta körpəlikdən
ədəbiyyat hazırlayır. Analarımızın
beşiklərimiz başında dediyi laylalar,
oxşamalar, bayatılar məgər ədəbiyyat
deyilmi? Özü də min illərin sınağından
çıxmış gerçək ədəbiyyatdır. Bu laylalar,
oxşamalar, bayatılar ana südüylə
damcı-damcı ruhumuza, qanımıza
hopub bizi anamıza, vətənimizə əbədi
bağlamırmı? Bizə onları canımızdan
çox sevməyi pıçıldamırmı?Yazılı
ədəbiyyata gəlincə, belə vaxtlarda
hər bir sənət növü kimi ədəbiyyat da
öz səngərini tapmağa çalışır. Olsun
ki, böyük əsərlər sonradan yaransın.
Amma ədəbiyyatın çox çevik qolu olan
şeir öndə getməlidir.
Bizdə, bizim xalqın ruhunda şeirə
münasibət tamamilə başqadır. Şeir
bizə gerçəkdən ruh verir. Bu ta
qədimlərdən üzü bəri türk xalqlarının
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g ünd əm

Allah bütan xalqımıza və şəhid valideynlərinə bu ağır sarsıntını
adlamağa güc, qüvvət versin! Qələbə əzmimiz sarsılmasın!
Vətən sağ olsun! Millət sağ olsun! Sağ olsun ki, bütün
şəhidlərimizin ruhunu ruhumuzda yaşada biləkl!
dastanlarında da özünü boyaboy
göstərir. Döyüşə təşviq edən marşlar
da o cümlədən. Əgər səhv etmirəmsə
ilk marşımızı Böyük Vətən Müharibəsi
illərində dahi Üzeyir bəy Hacıbəyli
yazıb. Marşın sözləri isə böyük Səməd
Vurğunun olub. Bu günün savaş
şeirini, marşını istedadlı, vətənə böyük
sevgisi olan hər bir kəsdən gözləmək
olar. Amma bir çox hallarda bu
gözləmədiyin ünvandan gəlir. Məsələn,
“İgid əsgər, möhkəm dayan”, “Cənab
leytenant”və s.çox populyar olan
müharibə mahnıları ortaya çıxmayınca,
heç kəs Şahin Musaoğlunu bəstəçi,
Şəmistan Əlizamanlını isə müğənni
kimi tanımırdı.
Mən də bir qələm adamı kimi bu
mövzuda nəsə yazmağa özümü məsul
hiss edirəm. Amma şeir yazırsansa,
gərək yazdığının poetik çəkisi olsun.
Marş yazırsansa, gərək heç olmasa
Cavanşir Quliyevin “Əsgər marşı” kimi
dillərə düşsün.
Nəyəsə qadir ola bilərmi bu anda
savaş şeiri? 1988 - ci il hadisələrini
yaşayanlar çox gözəl bilirlər ki,
“Azadlıq” meydanına toplaşan xalq
əsasən görkəmli şairlərimizi meydanda
görmək istəyir, onları tələb edirdilər.
Niyə? Ona görə ki, millətimizin azadlıq
ideyaları sovet dövründə o şairlərin
şeirlərinə bükülüb “gizlədilir” və
nəsildən nəsilə ötürülürdü. Müəyyən
vaxt keçəndən sonra – o vaxt ki,
hər kəs öz sözünü senzurasız, çox
çılpaq şəkildə deyə bilirdi, meydana
siyasətçilər gəldi və şeirin və şairlərin
“sinəsindən geri itələdilər”. Düzdür,
Qarabağda itkilərimiz olduqca
səviyyəli-səviyyəsiz çox şeirlər yazıldı.
USTAD dərgisi \ Aprel 2016

Amma bu şeirlərin əksəriyyətində bir
bədbinlik var idi. İtki bədbinlik gətirir
axı.
Bu gün aprel ayının əvvəlində
ordumuzun on kilometrlərlə vətən
torpağını işğalçılardan geri alması,
mühüm əhəmiyyətli yüksəklikləri
tutması, yağı düşməndə nə qədər
ruh düşkünlüyü yaradıbsa, bizim
ordumuzda, cəmiyyətimizdə o qədər
savaş ruhunu yüksəldib. Şəhərdə
bu hadisələrlə bağlı keçirdiyimiz
tədbirlərdə məhz döyüşə səsləyən
savaş şeirlərinin necə böyük qürur
və şərəflə səsləndiyinin şahidi oldum.
Və sözün, şeirin qüdrətinə bir daha
inandım. İnadım ki, şeir məqamında
çox şeyə qadirdir.
SABİR SARVAN
QAN
Qana bələyirlər bizim elləri,
Qan deyir torpağı,
Daşı Vətənin.
Üzündə-gözündə qəm yuvalanıb,
Çəkir qovğaları başı Vətənin.
Şeytan ocağına, şər ocağına
Bəlli yelpiklərin küləyi gəlir.
Susuram, sinəmi deşir ürəyim.
Dinirəm, ağzımdan qan iyi gəlir.
Bu yurd neçə dəfə qana çəkilib,
Quruyan dəniztək sinib özünə.
Axtarsan Vətənin sərhədlərini,
Düş tarix boyunca qanın izinə.
Torpağı bölündü yağlı tikə tək
Bu millət içindən sındı beləcə.
Hər gedən gecədə bir itiyi var,
Hər gələn səhərı qandı beləcə.
Gərək qan bağlaya şairin sözü,
Şair əllərini qandan gen tutub.
Gör hansı zamandı, gör hansı vaxtdı
Mən qana çapıram, məni qan tutub.
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Ust a d şa i r söhbəti

Musa Yaqubdan
“Quqqu quşu və erməni” analogiyası
“İnsanın insana elədiyini heç təbiət də edə bilməz”...
Kimisi onu çox gözəl sevgi
şeirlərinin müəllifi kimi tanıyır,
kimisi adı çəkiləndə “təbiət aşiqi,
təbiət şairidir”, – deyir, kimisi də
həqiqət carçısı hesab edir. Amma
ondan söz düşəndə yaşadığı
“Buynuz”un, orada yaratdığı
“şairanə şəraitin”, bütün yaradıcı
insanlara – şairlərə, yazıçılara,
jurnalistlərə, tələbələrə açıq olan
“şair qapısı”nın xatırlanmaması
mümkün deyil.
Onun təbiətə də, Vətənə
də, Sevgiyə də, Siyasətə də
münasibətində bir təmənnasızlıq
duyarsınız həmişə. Həqiqət bildiyini
şeir “cildində” elə təqdim edər ki,
oxuyub da “ürəyindən tikan çıxdı”
zənn edərsən... Sənin əvəzinə
danışdı düşünərsən...
“Öyrətmə özünə, öyrətmə
məni”nin elə bir səmimi ovqatında
çırpınarsan ki, hislərini səninlə
birlikdə yaşayıb, sənin yerinə
pıçıldayıb – gümanın doğular...
“Bəlkə də borcundan çıxmadım,
Vətən, Ömür bahar deyil bir də
qayıtsın, Ölsəm də qoynunda
qoy ölüm ki mən, çürüyüm bir
ovuc torpağın artsın”misralarının
təmənnasızlıq, təvazökarlıq,
fədakarlıq səviyyəsi ruhunu
ürpədər... “Ay qoca vələs” harayının,
ağaca, torpağa, quşa üz tutmanın
çıxılmazlığı da, rahatlıq gətirişi də
səni Ona, Onu sənə bir addım da
yaxınlaşdırar... “Qovaq yarpağında
küləkləşərəm, beş altı günlük”
istəyinə düşərsən... Şairləşərsən...
Ruhunla... Şeirləşərsən...
Onunla söhbətə gedəndə bütün bu
yaşantıların, hislərin, təəssüratların
da izini özümüzlə götürmüşdük.
Söhbət bunu dağıdacaqdımı, davam
etdirəcəkdimi – heç fərqində də
20

Musa Yaqub
deyildik... Hər şey ovqatdan asılıdır.
Amma bir onu bilirdik ki, ustad
şairlərin sözü hər halında, hər
rəngində dəyərlidir.
Mənzilinə daxil olub salamlaşdıqdan
sonra ilk sualı belə olur:
– Nadir Cabbarlının qızısan, ya
qohumu?
– Heç biri. Sizi qabaqlayım, heç
Cəfər Cabbarlı ilə də qohumluğumuz
yoxdur.
– Hə... Deməli, yoxdur...
– Bura yazıçıların binasıdır,
deyəsən...
– Əvvəllər yazıçılar yaşayırdılar. İndi
demək olar ki, heç kim qalmayıb. Nadir
Cabbarlı bizimlə bu binada qalırdı.
Nəvəsi olur indi. “Azərbaycan” jurnalında
bir yerdə işləmişdik. İstedadlı adam idi.
Qəfil rəhmətə getdi. Yaxşı tənqidçi idi...
Sonra... Eldar Baxış da burda yaşayıb...
Xatirələrdən ayrılıb söhbətimizə
başlayırıq.
– Musa müəllim, sizin şeirlərinizi
oxuyanda mənim hər zaman
heyrət etdiyim bir məqam olur:
insan təbiətin neçə çalarını görə
bilərmiş? Görmək bir yana, bunu
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Ust ad şai r söhbət i

“Bizim hirsimiz, nifrətimiz raketə, bombaya dönüb,
insana tuşlanıb”.
sözə gətirmək, mənalandırmaq və
hər dəfə də yeni bir rəngini, yeni
bir keyfiyyətini tapıb yaradılan
sözü maraq mərtəbəsindən, heyrət
mərtəbəsindən endirməmək!... Bu
hər şairə bağışlanan xüsusiyyət
deyil... Bəs, təbiəti bu dərəcədə
rəngarəng görə bilən Musa Yaqub,
insanlarda da o rəngləri tapa bilir,
ya yox?
– Əslində, insan təbiətin danışan və
düşünən parçasıdır. Qalan xasiyyətlər
və xüsusiyyətlər təbiətinki ilə düz gələr.
Məsələn, kövrək insana “çiçək ürəkli”
deyirik... “Sakit təbiətli” deyirik... Yəni
onların xüsusiyyətləri bir-birinə keçən
sifətlərdir. Amma təbiət çox zəngindir...
Bir ağacda o qədər xasiyyətlər var ki...
Fəsillər də eyni olsalar belə bir-birindən
fərqlənirlər, bir-birini təkrarlamırlar...
Mənim payız haqqında təxminən 30-40
şeirim var. Birində deyirəm ki:
Daha bitməyəcək o solan çiçək,
Xəzəl o yarpağı ayıltmayacaq,
Külək o yapağı ayıltmayacaq,
Düzdür, min-min belə payız gələcək
Bu payız heç zaman qayıtmayacaq.
Yəni payızların özü də bir-birinə
oxşamır. Payızdırsa, bu o demək deyil
ki, yarpaqların solması, otların solması,
çayların bulanması eyni sifətdədir. Üzdə
belə ola bilər... Amma ömürlə götürəndə
payızlar da bir-birinə oxşamır, heç
vaxt da oxşamayacaq. Çünki onun hər
dəqiqəsi bir ömürdü. Bu gün biz payızda
görüşmüşüksə, min il də o baxışda, o
xoşluqda, o görüşdə payız olmayacaq.
Bəlkə havası belə başqa olacaq. Hər
gələn payız özünün min-min rəngi ilə
bizim baxdığımız baxış altında dəyişir,
haldan-hala düşür. Buna görə də nə
qədər yazsan da, təbiətin rəngi, çaları
bitməz... Mənə çox zaman “təbiət şairi”
deyirlər. Əlbəttə, xoşdur... Amma bu
yalnız təbiətin təsviri deyil. Təbiət mənim
üçün vasitədir. O ağaclar, o çaylar, o
daşlar həm mənim sərvətim, həm də
qəhrəmanlarımdır. O qədər çaylar axır
dağlarımızdan... Gecə-gündüz torpağı
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da, daşı da, qumu da sovurub gətirirlər,
amma dağlar alçalmır... Deməli, burda
nəsə bir möcüzə var. Bir sözlə, insanla
təbiət bir-birinə keçidi olan hislər
doğurur. Ona görə də təbiət zəngindir.
Sadəcə, gərək mənasını duyasan. Hə...
Burda bir məsələ də var. Siz bilirsiniz
ki, Azərbaycan dili necə gözəl rəng
götürən dildir? Hansı çaları desən,
onda ifadə etmək mümkündür. Hansı
poetik rəngi, poetik mənanı bu dilə
yapışdırsan – yaraşar. Əsas odur ki,
bacarasan, istedadın çata... Bəzən öz
şeirim, öz sənətim deyəndə utanıram.
Hərdən televizorda iki dəfə şeir oxuyan
adamların özlərinə “sənətkar” deməsini
görəndə lap dəli oluram. Sizin jurnalın
adı “Ustad”dır. Ümid edirəm ki, hər
cəhətdən ustad olasınız. Sənətin bütün
mahiyyətinə, özünə, sözünə yaxın ola,
onu duya, nümunə olasınız. Usta başqa
şeydir. Daşın ustası, mədən ustası, amma
sözün ustası çox böyük bacarıq tələb edir.
O mənada “mənim sənətim”, demirəm,
o sənət hamınındır.
– Bu təvazökarlıq sizin nəsildə
daha çoxdur, yeni nəsildə isə demək
olar ki itib...
– Hə... Ona görə də rəngi vuranların
sayı azalır da...
– Musa müəllim, sizdə təbiətlə
bağlı milyon çalar gördüm, özünüz
də “insan təbiətin bir parçasıdır”,
– deyirsiniz. Amma eyni zamanda
da “insanın yanında heç nə tapa
bilmirəm”, – kimi gileyiniz var.
Onda bu təzad nədəndir bəs?
– İnsanlar arasında o ünsiyyət hər
zaman yaranmır... Mən insanları da,
ağacları da tanıyıram. Amma ağaclarla
insan mübahisə etmir. Sirrini deyir,
amma cavab almır. Sadəcə dinləyirlər birbirilərini. Mən də xaraktercə elə adamam
ki, insanların hər cəhətini öyrənməyi,
maraqlanmağı xoşlamıram. Amma yaxşı
xasiyyətlə, yaxşı xarakterlə, gözəlliklə
ünsiyyətə hər zaman varam. Xaricdən
çox insanın daxili, ürəyi maraqlıdır
mənim üçün.
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– O zaman təbiəti duyduğunuz
qədər insanları da duymaq üçün şair
intuisiyası köməyinizə çatır ki...
– Əlbəttə... Mən nəyi duyuram
insanlarda? Qoy deyim... “Buynuz”da bir
körpüm var, dağdağan ağacının yanına
gedir. Bilirsiniz də, dağdağan ağacı nadir
ağacdır. Hər yerdə bitən deyil. Münbitlik
axtarmır, bərklik içində, qaya içində,
ağır yerdə bitir. Elə bil hər şeyi üstünə
götürüb... Ona “gözağacı” da deyirlər.
Adamı pis gözdən qorumaq mənasında.
Gəlin gedək o meşədə baxaq ona...
Mənim həyətimdədir. Yarpaqları dəlmədeşikdir. O qədər göz deşib ki onu. Bir
şeir də yazmışam ona. Deyirəm, ay
bədbəxt ağac, insanlar bir-birinin gözünə
dözmür, sənin üzərinə bu nə missiyadır
qoyublar ki, mütləq insanı pis gözdən
qorumalısan? Axı insanlar bir-birini
qılıncdan qoruya bilmir, İnsandan qoruya
bilmir... İnsanın insana elədiyini heç
təbiət də edə bilməz... Bax, duyduqlarım
budur. Məsələn, qəribə məsələdir: 900 il
bundan qabaq Xaqani gedib İraq tərəfə,
oradakı mənzərəni görüb, “Mədain
xərabələri”ni yazıb. Ürəyi çırpınıb,
deyir,“ilahi, Mədain çox ədalətli ölkə idi,
dünyaca məşhur şahı olub, amma indi
xaraba qalıb”.
Biz ədl sarayıykən zülmilə
xarab olduq,
Gör zalımlar olan qəsrə
neyləyəcəkdir dövran.
Həmin vəziyyət indi də yaxın Şərqdə
yaranıb... Şiəlik, sünnilik, təriqətçilik,
bu onu, o bunu məhv edir, dünya
Misir kimi, İraq kimi qədim dövlətləri
bir-birinə qarışdırıb. Deməyim odur
ki, elə o vaxtdan bəri bu nisgilləri
insan yaradır. Bütün faciələr insanın
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insana münasibətindən doğulur...
İndi gərək şair, sənətkar bunu görə
bilsin. Necə ki Xaqani deyirdi, biz də
deməliyik həqiqətləri. Xaqani sanki
müasirdir, elə bilirəm bu gün ordadır,
Suriya xarabalıqlarına baxır... Tikiblər,
sonra dağıdıb töküblər. Bunu insan
edir, özü də sivil bir vaxtda. Bizim
hirsimiz, nifrətimiz raketə, bombaya
dönüb, insana tuşlanıb. Biz indi deyirik
ki, kitab oxmuruq, şairlərin qədrini
bilmirik, onları yaşatmırıq. Amma belə
deyil. 900 ildir ki, Xaqaninin kitablarını
oxuyuruq. Bəs onu kim gətirib çıxarıb bu
zamana? Dəhşətlərin içindən, şahlıqların,
quruluşların, döyüşlərin, vuruşların
içindən kim keçirib? 900 il zarafat deyil.
Bax, ustadlıq budur. İnsan ünsiyyəti
budur... Ya təbiətdən danışıram, ya
insandan, eyni şeydir. Evləri tikən də,
sökən də, ağacları qıran da insandır.
Biz əslində bir əkənik, yüz kəsənik...
Amma yenə də o torpaq bitirir, bağışlayır
bizə. Mən o mənada həmişə təbiətə
vurğunam ki, bizim bütün əməllərimiz də,
münasibətlərimiz də, sözlərimiz də orda –
onun qoynunda üzə çıxır.
– Sovet dövrünü keçənlərdənsiniz,
o zaman yazıçılarımız söz sahibi
idilər. Cəmiyyətə təsir etmək gücünə
malik idilər. Hətta o qədər malik
olmasalar belə, biz belə qəbul
edirdik. Bəs cəmiyyətin bu qarışıq
zamanında şair özünü necə hiss
edir? Söz deyib insanlara təsir
etməyə qadir olduğunu duyurmu?
– Mən elə yenə də Xaqanidən
deyəcəyəm. O gəzdi, dolandı, gəldi
Şirvana. Əvvəl tərif dediyi, sultanlığını,
şahlığını təsvir etdiyi şah üsuli-idarəsi
qədrini bilmədi, saldı onu Şabran
zindanına. Deməli, dəxli
yoxdur, şair hansı zəmanədə
yaşayırsa yaşasın, həmişə
şahlarla arası olmur. Həqiqəti
deyir. Şah, sultan isə həqiqi
sözü eşitmək istəmir. Bəzən o
söz dəyir divara, düşür yerə.
İndi bizdə min qəzet çıxır,
ancaq eşitmirsənsə, saya
almırsansa neyləyirəm mən
o qəzetlərin azadlığını... Şair
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“Şeirlərim dərsliklərdən çıxarıldı, niyə?
Biz ki torpaq, meşə haqqında yazmışıq”...
hər zəmanədə belə olub. Cəmiyyətlə,
üsuli-idarəylə müxalifətdə...
– Deməli, şairin iki yolu var – ya
məddah olmalıdır, ya müxalifətdə?
– Bəlkə də bu təbiətdən gəlir... Şair
bir az ürəyiyumşaq olur, bir az aldanan
olur. İstəyir ki, hər şey sevgi və insanlıq
üzərində bərqərar olsun. Amma bəzən
bu alınmır. Xaos əmələ gəlir. “Qulamsa
üsyan qaynar içimdə...” Həmişə şah
üsyana qarşı pis münasibətdə olub. Qul
da həmişə ürəyində şahlıqla müxalifətdə
yaşayır. Amma yazıçılar, şairlər
ümumiyyətlə istəmirlər ki, qan tökülsün...
Yəni siyasət çətindir. Onun öz ustası var,
şeirin, sənətin öz ustadı...
– Həyat təcrübənizdə siyasət
oldu, siz də müəyyən mənada
bu yolda addımladınız. Necə
düşünürsünüz, düzgünmü etdiniz
qoşulmaqda? Dəyişə bildinizmi
nəyisə?
– Özümü haqlı sayıram. Heç nə
dəyişə bilmədim, amma, yenə də sən
demə, mən deməyim, sonu necə olacaq?
Qoy heç olmasa xalq gələcəkdə bilsin ki
filan şeylərə etiraz ediblər. Şair istəyərmi
ki, canını fəda etsin, türmələrə düşsün,
əziyyət çəksin, yaşaya bilməsin, çörəyini
kəssinlər. Amma gərək haqsızlığa qarşı
çıxsın axı... Mübarizəni kim etməlidir?
O vaxt Cavidi, Müşfiqi, Cavadı tutdular,
güllələdilər, səsini kəsdilər, kitablarını
yığışdırdılar, heç bilmədik belə şairlər
var. Amma sonra yenə də tanıdıq.
İndi Cavidlər də elə bil dünən yazıblar,
dünən yaşayıblar. 40 il təbiət üçün
nədir ki? Heç nə. Adam necə geri durar
həqiqətdən?
– Sizcə yazıçılarımızda,
şairlərimizdə mübarizə ruhu var?
Kənardan bu bir elə görünmür...
– Var, əlbəttə ki... Düzünü desək,
deyirlər ki sovet dönəmində heç bir yaxşı
yazı, şeir yaranmayıb, ədəbiyyat olmayıb,
bəyənmirlər... Guya hamısı tərənnüm
ədəbiyyatıdır. Amma xeyir, qətiyyən
elə deyil. Ən böyük ustadımız Səməd
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Vurğun idi, elə şeirləri var ki, əsl sənət
nümunəsidir. Bəstini tərənnüm edib,
amma o da zamanın tələbi idi. Əmək
qəhrəmanı idi... “26-lar”ı yazıb, o da ona
görə ki, hadisələr pərdə dalında gedirdi...
Amma buna baxmayaraq, elə şeirləri var
ki sinəsindən, ruhundan gəlib... Bizə də
qanad verib. Amma inanın: bizə heç vaxt
deməyiblər ki, Moskva haqqında, partiya
haqqında şeir yaz. Mən də öz ruhumdan
gəlmədiyi üçün yaza bilməmişəm və
fəxr etmirəm ki, sovet hökumətini
tərifləməmişəm. Əslində, o hökumət
yazıçılara qarşı çox diqqətli idi, sözün
qədrini bilirdi. İdeologiyada əyintilər
olmasına imkan vermirdi. O zaman
“Azərbaycan” jurnalının şeir şöbəsinin
müdiri idim. Elə yaxşı şeirlər gəlirdi ki...
– Niyə elə deyirsiniz? Hamımıza
bəllidir ki, o vaxtlar AYB-də
müəyyən tədbirlər keçirilirdi...
müəyyən istiqamət göstərirdilər
yazanlara: torpaqdan, təsərrüfatdan
yaz, ondan yaz, bundan yaz...
– Yaradıcılıqda istiqamət göstərmək
olmur. Yaradıcılıq fərdidir. İstiqamətlə,
inanmadan, duymadan yazdıqda,
təbii alınmır. Sən öz ürəyinin səsi ilə
gedirsən, amma fərz edək ki, Onun
xoşuna gəlməyən, ideologiyasıyla uyğun
gəlməyən sözü dərc etmir – bu başqa
məsələdir.
– Bəs o ideologiyaya düz
gəlməyən, zidd gedən bir şeylər
yazdınızmı? Bir müsahibənizdə
belə bir fikrə rast gəlmişdim: o
şeirlər özüm üçündür, onları dərc
etdirmərəm. Bu həmin zamana aid
nümunələrdir, yoxsa bu günə aid?
– O vaxtlar var idi belə şeirlərim.
Məsələn, “Qarağacların ölümü” adlı
şeirim var idi. Çap etdirə bilmədim.
Deyirdilər burda nəsə sətiraltı mənalar
var... Şeirdə qarağaclar qırılır...
Guya bütün dünyada yayılmış bir
xəstəlikdəndir. Yamyaşıl meşənin
içində qarağaclar quruyur. Mən də o
ağaca deyirəm ki, bəlkə qovaq, çinar
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“...mənə də dərs oldu ki, ay Musa, qələmi hər cür
işlətmə ha... Arxandan belə cavanlar gəlir”.
qarağaca “qaradır” deyib onun qidasını
alır? Yəni belə eyhamlar var idi şeirdə.
Dil baxımından müəyyən eyhamlar
var idi. Doğrudan da Azərbaycan dili o
zaman indiki kimi deyildi, qoymurdular
inkişaf etsin. Hər şey rus dilində idi.
Yaxud köhnə tərəzimiz haqqında bir şeir
yazmışdım:
Bəlkə hər çəkisi bir haqq sözüydü,
Onunla seçərdik yaxşı, pisi də.
Köhnə tərəzimiz elin gözüydü,
İndi şey çəkilməz o tərəzidə.
Bu şeirin də içərsində iki məna var,
doğrudan da sınıq tərəzidə şey çəkilməz.
Amma elin də gözü var axı. O göz
də əyrini-düzü görür... Bu sözün, bu
eyhamın içərisində olanları anladılar. Bu
şeir çap olunandan sonra onu buraxan
adamları bir az incitdilər ki, niyə belə
şeirləri buraxmısınız. Əslində, kitabda
çap olunmuşdu və çapa buraxan da
bunu tutmuşdu, amma “qlavlit” özü,
ədəbiyyatçılar xoşlayırdı belə şeirləri.
Başqaları qoymaya bilərdi, amma
elələri vardı ki, buraxırdılar. Məsələn,
Knyaz özü də şeir yazırdı və belə şeirləri
keçirirdi.
İndi çox adam çox söz deyə bilər: ay
o vaxt bunu yazmışdım, onu yazmışdım.
Amma elə deyil, azadlıq veriləndən
sonra çoxunun sandığında bir kəlmə söz
də olmadı. Böyük Bəxtiyarın bir sözü
vardı: şairi gərək sıxsınlar ki yaxşı şeirər
yazsın. Amma bu onun fəlsəfəsidir, mən
razı deyiləm. Bir tərəfdən düz deyir: nəsə
bir az narazı salmalıdırlar... Amma digər
tərəfdən də bu narazıçılıqlar sıxır səni.
Bir gözünü mən əydim,
bir gözünü sən,
Niyə narazıyıq bu tərəzidən?
Sən çeşmə qurudan,
mən ağac kəsən,
Bir günah sənindir,
bir günah mənim.
Bu südə su qatıb hərə bir qaşıq,
Arını şəkərə dadandırmışıq.
Bazarın yağı şor, balı qarışıq,
O mətah sənindir,
bu mətah mənim.
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Yəni hamımzıda günah var, amma
günahlarımız qədəri ilə seçilir. Təki
tamah olmasın. Amma indi tamahlar
böyüyüb. Tamahın ilki istəkdir. Amma
daha bu qədər yox da... Bu qədər də
istək olmaz ki... Su gəldi, elə mən
bostanıma qoşmalıyam, sünbül bitdi,
taxıl hamısı mənim anbarıma getməlidir.
Qızıl var, hamısı mənimdir.... Bəs millət?
O ki qaldı siyasətə qoşulduqdan sonra
etdiklərimə, mən Milli Məclisdə olanda
“Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri”
adlı qanun qəbul etdik. Əgər bir yerdə bir
bulaq qaynayırsa icazə yoxdur ki, hansısa
insan onu monopoliyaya götürsün. O
xalqındır.
– Qüvvədədir o qanun? İşləkdir
yəni?
– Bəli. Amma indi meşələri 99 ilə bir
adama etibar edirlər. Elə şey olar? Bəs
mənim meşə haqqım necə olsun?
– Deməli, qanun işləmir də...
Qəbul etməklə deyil yəni...
– Qanunu elə hala salırlar ki... Guya
onu qoruyur, əslində isə qorumur...
Fərz edək o dövrdə həmin qanun qəbul
ediləndə Salyanın Ceyran qoruğu var
idi, məşhur Şirvan qoruğu vardı. O
ərazinin çox hissəsini verdilər şirkətlərə.
Axı qoruğu şirkətə verməzlər. Qanun
çox gözəl qanundur, amma ona riayət
etmək lazımdır. Qoruqları, meşələri
qorumaq əvəzinə hasar çəkirlər. Eləyirlər
öz yurdları, öz torpaqları... Bəs yaxşı
mən bu gözəlliyə baxmaq istəyirəm,
necə baxım? Dəryanı alıblar hasara, hər
şeyi özəlləşdiriblər... Özəl “mənimki”
deməkdir, düzdür? Axı mənim də haqqım
var o gözəllikdə... Mən də Xəzərə
baxmaq istəyirəm. Sən onun qumunu,
daşını özəlləşdir – olmaz axı. Qanun
qəbul olunub, amma əməl etmirlər.
Yüzünü kəsdilər, birin əkdilər,
Neçə quş yuvası qalmaz sabaha...
Talandan qalana hasar çəkdilər,
Nə yaxşı, meşəmiz üşüməz daha...
Yaxşı ki “üşüməz” deyə bəhanə
tapırlar... Bu bəhanələrlə də
meşələrimizi, təbiətimizi zay edib
USTAD dərgisi \ Aprel 2016

Ust ad şai r söhbət i

qoyurlar. Axı bu insanların gələcəyidir.
Bu mənada şair sözünü deyir, təbiətsevər
sözünü deyir, amma baxan yoxdur.
– Musa müəllim, bayaq Cavidin,
Cavadın adlarını çəkdiz. Onlar
haqsızlığa məruz qalıb, repressiya
olunanda, yəqin ki içlərində bir
ümid olub ki nə vaxtsa zaman
gələcək, biz bəraətimizi alacağıq və
xalq da bizi tanıyacaq. Zaman keçdi,
cavidlər bəraət aldılar, amma bu
dəfə sovet dövründəki yazıçılarımız,
şairlərimiz topa-tüfəngə tutuldular.
Kimi Səməd Vurğunu, kimi Bəxtiyar
Vahabzadəni və s. Bəlkə zaman
keçəcək və onlar da bəraətlərini
alacaqlar. Amma sovet dövrünü
keçmiş Musa Yaqubun özü ilə, bu
günü yaşayanlarla bağlı narahaçılığı
varmı?
– Mənim bircə narahatçılığım o olar
ki, yazmayım, o sözləri deməyim...
Xalq gələcəkdə bilər, bilməz, bilmirəm...
Əslində, indi də etiraf edirlər, deyirlər...
Bu cəhətdən nigaran deyiləm... Amma
istərdim ki, qədrini bilsinlər. Misal
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üçün, şeirlərim dərsliklərdə var idi,
sonra çıxartdılar. Niyə? Biz də torpaq,
meşə haqqında şeir yazmışıq da. Şeirə
münasibət yuxarının münasibətinə
görə olmamalıdır. Qiymətdən, gözdən
salırlar bəzən. Özümdən danışmıram.
Ümumilikdə şeirdən, sənətdən, kitabdan
danışıram... Neçə dəfə demişəm: kitabı
təbliğ eləmirlər. Amma bir parçanın, bir
dərmanın min dənə reklamı var. Küçədə
hər şey satırlar, amma kitab qoymaq
qadağandır, “içəridə sat” deyirlər. Sovet
dövründə reklam yox idi, amma kitabı
reklam edirdilər. İndi isə tərsinədir.
Camaat hardan oxusun, hardan bilsin ki,
nə yazılır, nə çap olunur? Özü də yaxşını
pisdən də seçmək olmur. Çətindir.
Zaman da çətin zamandır, gərək sel
gəlsin, toxumu aparsın, babatı üzdə
qalsın, yaxşısı üzdə qalsın... Nə bilək indi
sel nə vaxt gələcək? O mənada seçim
etmək bir az çətindir. Ruslan Dost Əli
adlı bir oğlan gəlmişdi, “Cümhuriyyət”
qəzeti üçün məndən müsahibə götürən
bir xanımla... Şeirlərini verdi, dedi
baxarsan. Onları oxudum və dəli oldum,
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çox xoşum gəldi... Ənənə üstündə
elə gəzişmələr edir ki, hər şey təzədir,
əladır, gözəldir. Rəy yazdım, “525”də çap olundu. O məni sevindirdi və
mənə də dərs oldu ki, ay Musa, qələmi
hər cür işlətmə ha... Arxandan belə
cavanlar gəlir. Yaxşı yazanlarımız var,
amma imkanı yoxdur.... Qadınlardan
Nisəbəyimin, bir az da Səhərin şeirlərini
bəyənirəm... Yaxşı cavan şairlərimiz
çoxdur, amma ədəbiyyata layiq
olmayanlar daha çoxdur. Və onlar da
həmin bu qarışıqlığı yaradırlar... Həmişə
şair dostumuz Tofiq Bayramın bir sözünü
xatırlayıram: “Şair zəifləyəndə, oxucu
şairləşir”. Allah ona rəhmət eləsin, düz
deyirdi. Şair gərək zəif olmaya, ustad
şeir yaza ki, oxucu da baxıb desin ki,
yox mən bunu edə bilmərəm. Bu gün
dünyanın ən kasıb adamları yazıçılardır.
Həm yazır, həm çap etdirir, sonra hələ
bir özü də satmalıdır. Mən bacarmaram
bunu...
Şair şeirini yazmalıdır. Çap da,
satılmaq da, tanıtmaq da onun işi deyil...
Bir də şeirin özünün də tale məsələsi
var. Dilə düşməsi var... “Bu dünyanın
qara daşı göyərməz” şeirim çox tanınır.
Maarif Soltan yaxşı deyir ki, mənim
ondan da qüvvətli şeirlərim var... Amma
məhz o şeir dilə düşüb. Yaxud “Öyrətmə
özünə” şeirimi çox bilirlər. 10-15 belə
şeirim var... Amma keçən dəfə köhnə bir
kitabımı oxudum, gördüm ki, o şeirdən
daha yaxşı şeirlərim var orda... Amma
neyləyəsən ki, şair kimi, insan kimi
şeirin də öz taleyi var. Məsələn, Ramiz
Rövşən... Gözəl şairimizdir, amma
dərslikdə şeiri varmi? Yoxdur. Niyə
yoxdur? Əgər yaxşıdırsa, niyə salmırlar?
Hələ tənqidçilərlə də dövlət dəyəri
arasında fərq var. Deməli, ədəbiyyatın
qiymətləndirilməsi eyni deyil.
– Dərsliyə düşmək bu qədərmi
vacibdir? Bunu bir dəyərləndirmə
olaraqmı qəbul edirsiniz?
– Dərsliyə düşmək ona görə vacibdir
ki, uşaqlar rəsmi şəkildə də oxuya bilsin
yaxşı şeirləri. Dərslik əsas sayılır. Ora
düşə də bilərsən, düşməyə də. Əgər
uşaqları oxutmaq istəyirsənsə, yaxşı
şeirlərin hamısını dərsliyə salmalısan.
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Dövlətlə ədəbiyyatın şeirə verdiyi qiymət
fərqlidir.
– Bəs tənqidin qiyməti? Onun
haqqında nə deyə bilərsiniz?
– Bəzən bizdə də belə olur ki, gətirib
qoyurlar qarşına, qalırsan ki nə deyəsən
haqqında. Bir neçə babatını seçirəm, o
birilərinə isə baxmıram və elə babatları
haqqında da yazıram. Halbuki istəmirəm
ümid verim.
Amma gərək tənqidçi belə eləməsin.
Mənim kimi tərif yazmasın. Şah sözdür,
o müqəddəsdir... O sözə günah qatanda,
dostluq qatanda, münasibət qatanda
onda nə şairlik qalır, nə də tənqidçilik...
Bilirsiniz, bayaq da qeyd etdiyim
kimi, əvvəllər yazıçıları, şairləri həmişə
universitetlərə çağırırdılar, ayrıca poeziya
gecələri keçirirdilər, televiziyaya dəvət
edirdilər... Təşkilat qatarlarında incəsənət
xadimləri ilə bütün Azərbaycanı
dolaşdırırdılar. Seçim gedirdi, xalq hiss
edirdi ki, kim kimdir... Şairləri el içinə
buraxırdılar. Amma indi buraxmırlar. İndi
beş şair bir yerə yığılanda söz-söhbət
olur. Çox istərdim ki, Universitetdə
ədəbiyyatçılarımızla, uşaqlarla görüşək.
Şair millətin içində söz deyər də...
Deyəndə nə olar ki? Düzdür, biz fərdi
yaradıcılıqla məşğuluq, hərə öz otağında
yazır, amma ümumilikdə hər nə olursaolsun, xalq arasına çıxarılmalıdır.
Müzakirələr olmalıdır.
– Yazıçılar Birliyində necə,
orada da müzakirə etmirlər sizin
kitablarınızı? Ora da gediş-gəliş
yoxdur?
– Ordan istəyirlər, amma...
Ümumiyyətlə, Birliyə seyrək gedibgəlirəm. Hərdənbir tədbirlərə
gedirəm... Amma deyirlər ki, yazıçıya
qayğı göstərmək olmaz, pulumuz
yoxdur, biz dövlət deyilik... O zaman
bizim “litfondumuz” var idi, pulumuz
olmayanda bizə pul verirdi... Amma
indi... Mən təqaüd görməmişəm, kimə
verirlər halalı olsun, təqaüd davası
etməyəcəyəm ki... Bircə dəfə ev xahiş
etmişdim, o da alınmadı... Bütün nəsil
bu iki otaqdayıq, amma belə olmamalıdır
axı. Getmək, demək olmur vallah...
Ağlamaq olmur... Bu mənada, seyrəlib
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gedib-gəlmək... Amma “Azərbaycan”
jurnalına şeirlərimi verirəm...
Müzakirələrdə oluram... Ordan əlimi
tamam üzmək də olmaz, dostlarım var,
hamısı ilə bir yerdə oluruq, bizə gəlirlər...
Bütün Yazıçılar İttifaqı yayda gəlib-gedir
Buynuza... Orda onlar üçün bir meydan
yaratmışam, istəyirəm gəlsinlər... Mən
keçən dövrü təhlil etmək istəməzdim,
amma o zaman şairlər, yazıçılar daha
çox ünsiyyətdə idilər. Amma indi o
ünsiyyət yoxdur... Lap düşmən olsalar
belə, bir-birilərinin yaradıcılığına
sevinirdilər... Yaxşı şeir, əsər çıxanda tez
bir-birinə deyirdilər, yayılırdı... Amma
indi qələm adamlarının bir-birindən
xəbəri yoxdur. Əli Kərimin “Daş” şeiri
“Ədəbiyyat” qəzetində çıxmışdı, hamı
bir-birindən soruşurdu ki, “oxumusan o
şeiri”? Hər yerdə söz-söhbət yayılırdı.
Vilayət Rüstəmzadə “Zəngli saat” şeirini
yazmışdı, o dəqiqə yayıldı... “Oyat o
başdan məni, Zaman ayrı salmasın
yardan yoldaşdan məni”... Əhvaliruhiyyəli şeir idi. Yəni bu mənada çox
yaxınlıq vardı.
– Bu gün, İnternet əsrində əyalət
şairi şikayətlənir ki, əyalətdə
yaşayır, paytaxtda olsa, daha
çox tanınar və sevilər. Amma siz
əyalətdə yaşaya-yaşaya bu məkan
fərqi duyulmurdu... Səbəb nə idi?
– Mən Buynuz kəndində doğulmuşam,
orda yaşamışam, amma yazıçılar
ora gələndə mütləq məni görürdülər.
Şeirlərim tanınırdı. Oxunurdu.
Yazıçılar bizdə olurdular. Bu saat
80 yaşı olan Fikrət Qoca da, Əkrəm
Əylisli də, İsa İsmayılzadə də, Ələkbər
Salahzadə də, Fikrət Sadıq da, Çingiz
Əlioğlu da, Zakir Fəxri də, Əjdər Ol da...
Hamısı gəlib gedib. Sovet dövründən
gəlib-gedirdilər... O vaxt bir hadisə
olmuşdu, könlüm sınmışdı, istəyirdim
Bakıya gələm... Heç gəlib çıxmamış
eşitdim ki, Süleyman Rüstəm mənə şeir
yazıb: “Kimə tapşırıb gəldin”...
Nə sən şair olardın,
nə mən ana vətənsiz,
Xoş günlər keçirmisən
dağlar qoynunda mənsiz.
Gözəlliklər aləmi
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qəribsəməzmi sənsiz?
Ələsgərin sazını kimə
tapşırıb gəldin,
Sazının avazını kimə
tapşırıb gəldin?
Məmməd Araz “Şair qayalara,
dağlara söykən” adlı şeir həsr etdi...
Mən hələ ordaykən, müəllimikən
gəlmək fikrim əks-səda verdi... Çünki
ədəbi mühit bir-birini sevirdi. Süleyman
Rəhimov deyirdi ki, bala kənddə
yaşamağına heyfslənmə, kədərlənmə,
həmişə yardıcılıq əhvali- ruhiyyəsində
və ədəbi mühitin içində yaşa ürəyinlə, o
zaman dala qalmazsan. O mühiti həmişə
ürəyində saxlamalısan...
Amma indi o sevgi yoxdur. O qayğı
yoxdur... Amma onda belə idimi?
Siz təsəvvür edin ki, o zaman mən
Bakıya köçəndə adi qeydiyyata düşmək
məsələsində problemlərlə üzləşmişdim.
Hamısını yazıçılar və şeirə, sənətə gözəl
münasibəti olanlar həll etdilər. Azad
Quliyev var idi, Vaqif Nəsiblə onun
yanına getdik, məni görən kimi şeirimi
əzbər dedi. O dəqiqə qeydiyyata aldılar
məni... Məmməd Kazım “Hünər”
verilişini hazırlayırdı, verilişə çağırdı,
Məmməd İsmayıl isə kinostudiyada
çalışırdı. Çağırdı, mənə ssenari tapşırdı
ki, dolana bilim. “Ədəbi təbliğ” bürosu
məni ezamiyyətlərə göndərdi ki,
qazancım olsun. İndi həmin ünsiyyət
yoxdur. İndi biz bir-birimizə nə qədər
yaxınıqsa, bir o qədər də uzağıq.
– O zaman darıxarsınız o ünsiyyət
üçün...
– Əlbəttə... O zaman ədəbiyyatın
ideoloji bir xətti var idi. O xəttə əməl
edilirdi. Bir kitab çap olunanda bir
“Jiquli” almışdım. Amma indi on min
dənə kitab çıxar, bir çolpa ala bilməzsən.
Şairə, yazıçıya qayğı lazımdır...
– Bir-birimizin yazdığımıza
münasibət bildirirdik deyirsiniz...
Nədir indi mane olan o münasibəti
bildirməyə? Məsələn, kimlərlə daha
çox əlaqə saxlayır, yaradıcılıqlarına
münasibət bildirirsiniz...
– Seyran Səxavət, Zakir Fəxri, Ramiz
Rövşən, Maarif Soltan, Əjdər Ol... Mən
əksər şairlərlə görüşürəm, ünsiyyətimiz
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“Düşünürəm ki, Əkrəm Əylislinin ermənilərə xoş münasibəti var.”

var. Hamısı ilə əlaqəm var... Mütəmadi
oxuyuram, bəzilərinə münasibət də
bildirirəm. Amma əvvəlki kimi oxuya
bilmirəm.
– Məsələn, Əkrəm Əylislinin
məlum romanı çıxanda, siz dost
kimi, qələm yoldaşı kimi niyə
münasibət bildirmədiniz?
– Biz ikimiz bir dəfə görüşəndə ona
demişdim ki, sən allah daha cığallıq
eləməyəsən ha... Bir dəfə olmuşdu,
eləmişdi, amma dost kimi dedim... Mən
Əkrəmin yaradıcılığını çox bəyənirəm...
Amma onun o cığallığı var idi həmişə...
– Səbəbi nə idi? Budur maraqlı
olan...
– Bilə bilmirəm... Min dənə bəhanə
deyirlər indi... Erməni məhəlləsində
olduğunu deyirlər... Mən bilmirəm...
Amma görürəm ki, ermənilərə xoş
münasibəti var... Olsun, amma haqlı
çıxarmağa haqqı yoxdur... Düzü, mən
o əsəri tam oxumamışam, sonradan
münasibət də bildirməmişəm... Amma
demişdim özünə ki, lazım deyil bu cür
rəftar... Biz ermənilərin hər hərəkətini
də gördük... Bizdə bir quqqu quşu var...
Yazda ilk olaraq o gəlir... Ömründə yuva
tikmir, gedir başqa quşların yuvalarına
girir. Qaratoyuğun, igidoğlanın yuvasında
yumurtlayır... Sonra da qoyur, qaçır...
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Anası da gəlib kürd oturanda yumurtadan
quqqu quşunun balası çıxır və əsl
yuvanın sahibi olan balaları yıxır yerə.
Özü qalır yuvada. Ana quş da gəlib onu
yedizdirir, yedizdirir, böyüyəndə bilir ki,
öz balası deyilmiş... Bu, təbiətin böyük
qanunlarından biridir. Quqqu quşu ana
quşu da, yuvanı da aldadır... Deyir: “bu
yuva mənimdir”... Ermənilər də bütün
dünyaya ona görə yayılıblar ki, başqa
yuvalarda yumurta qoyub, yaşayıblar,
sonra da “Bura mənimdir”, – deyiblər...
Erməninin xisləti budur. Qorxaqdır, niyə?
Çünki deyir ki, birdən sirrim açılar, ana
quş bilər, məni yuvadan çıxarar. Deyirik
ki, xəyanatkardır, çünki yumurtasında
xəyanət var... Bunu tərifləmək olarmı?
Ermənilər quqqu quşudur, ömründə
torpaqları olmayıb, başqa yuvalarda
məskən salıblar, öz analarımız onları
yedirdiblər, sonra deyiblər ki, mənimdir...
– Deməli, şairin, yazıçının milli
ideoloji bir xətti olmalıdır...
– Mütləq... Bunsuz mümkün deyil...
– Ünsiyyətiniz var yenə də Əkrəm
Əylisli ilə?
– Hərdənbir zəngləşirik...
Söhbətləşdi: Nərgiz Cabbarlı
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Hansı şəraitdə
yazmalı?
“Dəliyə yer ver, əlinə bel ver”. Bəli,
bu məşhur atalar sözünün diktə etdiyi,
daşıdığı məna-mahiyyət günümüzün
ədəbiyyatında qarşısıalınmaz əngələ
çevrilib. Sosial şəbəkələr, ədəbiyyat
və qeyri-ədəbiyyat saytları, həvəskar
nəşriyyat və mətbəələr, ucuz və
əksəriyyətin asanlıqla əldə edə biləcəyi
çap qurğuları buna ciddi zəmin yaradıb.
Sanki hamı yazır. Əslində elə hamı yazır.
Sanki hamı yazıçı, yaxud da şairdir.
Əslində isə...
Bəlkə siz də metronun “Həzi Aslanov
stansiyası”ndan “Dərnəgül”ə qədər
gedib, “səyahət” boyu romanının
əlli-altmış səhifəsini dizlərinin üstünə
qoyduğu noutbukda yazan “müəlliflə”
rastlaşmısınız. Bu adam bütün xalq
arasında “roman” yazır (tahoma,
şrift ölçüsü 22, sətirlərarası interval
3). Və sonra bu “əsərin” çap etdirib
satılacağına, oxucu rəğbəti qazanacağına
böyük ümidlər bəsləyir. Fağırcasına.
Əlbəttə, haqqında bəhs elədiyimiz
“yazıçını” bəlkə də qınamamaq olar. Ola
bilər ki, bu şəraitdə – camaat arasında
yazmağın daha effektli olduğu barəsində
hardasa oxuyub, eşidib, yaxud görüb.
Hətta bu da mümkündü ki, o, əvvəllər
daha sakit və yazı üçün uyğun mühitdə
yaradıcılıqla məşğul olurmuş. Sonra...
Hə, hər şey “Rokki” (“Rocky”) filmindəki
Rokki (Rocky) ilə İvan Draqonun
(İvan Drago) ilk qarşılaşmasındakı
məğlubiyyətdəki kimi olur. Bu zaman heç
bir imitasiya işə yaramır. Yazı prosesi
(süjetin qurulması, redaktə bura aid
deyil!) həssas dönəmdi. Bu mərhələdə
mətnin sevgiyə ehtiyacı var. Və bu
sevgidə üçüncü şəxsin gözləri – kənar
baxış artıqdır. Yazı masasının (yaxud
ötən məqalədə dediyimiz kimi, ekstremal
yazı mühitinin) formulu məhz belədir:
USTAD dərgisi \ Aprel 2016

Müşfiq XAN
düşünən beyin, iki göz və yazmaq üçün
hazır olan əllər (böyük ehtimalla mətnin
ovqatına uyğun musiqini də bura əlavə
etmək olar).
Son zamanlar saytlarda tez-tez yerli,
xüsusilə də xarici qələm adamlarının
gənc yazıçılara tövsiyələrindən ibarət
məqalələrə rast gəlirik. Səhər – yazı
prosesinə günün erkən vaxtında
başlamaq, yazı masasına oturmamışdan
əvvəl təmiz havada gəzişmək, süd, çiy su,
yaxud tünd qəhvə içmək, çoxlu şokolad,
şirniyyat yemək və sair belə əcaib məzəli
məsləhətlər cinayət məcəlləsinin bəndləri
şəklində sıralanır.
Belə olan halda yazının texnikası
(bu tamam ayrı və olduqca vacib
mövzudur!) kənarda qalır. Əvəzində isə
yazılacaq mətnə dəxli olmayan zərərli və
faydasız qaydalar ön plana keçir. Özünü
yetişdirmək istəyən, mətnlərini zamanzaman cilalamağa çalışan yazıçı deyil,
yazıçı rolunu oynamağa çalışan obraz
formalaşır.
Məsələn, çox tirajlanan, az təqdir
olunan, çətin yazılan və asan oxunan bir
janrda – detektiv janrda yazan müəllifin
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ağlına hər gün onlarla vazkeçilməz
süjet ideyası gələ bilər. Həmin süjetlərin
zəminə çevrilib əsərə yansıya bilməsi
üçün əlbəttə ki, o, harda olduğundan
və nə iş gördüyündən asılı olmayaraq
qeydlərini götürməlidir. Bu gələcək
əsər üçün həyat məsələsidir. Belə halda
ilham pərilərinə qətiyyən inanmayın və
fürsəti mütləq dəyərləndirin. Çünki yaxşı
süjet, cəlbedici əsər qurğusu həmişə ələ
düşmür.
Yazı prosesində münbit şərait varsa,
daha dəqiqi, tarixçilərin dediyi kimi –
inqilabi şərait yetişibsə, inqilab olmalıdır.
Yəni, əgər sənin beyin neyronların
qeyri-ixtiyari olaraq bütün kənar
müdaxilələrdən təcrid olunubsa, yazmağı
şiddətlə arzu edirsənsə, başlamalısan.
Bu halda, yazı prosesində heç bir tələsik
mətndən söhbət gedə bilməz. Əksinə,
bu şəraitdə tələsik yazılan mətnlər
daha uğurlu alınır, nəinki “mütləq yeni
nəsə yazmalıyam”, “belə olmaz” tipli
düşüncələrlə yazı masasında saatlarla
oturub mətn barəsində baş sındırmaq!
Əlbəttə, ideya və süjet beynində yerbəyer
olunubsa, tələsmədən də işləmək
olar. Yazı masası arxasında olmaq
da şərt deyil. Ümumiyyətlə, oturub,
yaxud dirsəklənib, uzanıb yazmaq,
noutbukamı, telefonun mesaj yerinəmi,
qeyd dəftərçəsinəmi, tualet salfetinəmi,
divar kağızınamı, ovcunuzun-qollarınızın
üstünəmi qeydlər aparmaq, yazmaq
bir o qədər də vacib xırdalıq deyil.
Əksər hallarda və belə şəraitlərdə bu
məqam adətən unudulur. Təkcə bir şey
düşünün (düşünürsən!) – “Bunu mütləq
yazmalıyam!”. Və yazı(rsa)n!.
Bu şəraitdə yazmaq vaxtsız-vədəsiz
gələn, amma bir ömürlük xatirələri qalan
sevişmələrə bənzəyir. Planlaşdırılmış
hiss və hadisələrin bircə kadrlıq
xatirəsi olmur, bilirsiniz. Zillətlə, zorla
düşünülmüş mətnlər də belədi. Buna
görə də bekara yerə zibil qutularının
bağrın çartlatmağa, kağızları məsrəf
eləməyə dəyməz.
Yox, illah ki, yuxarıda bəhs elədiyimiz
kimi – bəndlər şəklində fikirlərimi bilmək
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istəyirsinizsə, onda buyurun:
1. Yazı prosesində tək olun.
2. Əsəri yazdığınız günlərdə (aylarda)
öz yazdıqlarınız da daxil olmaqla heç
bir bədii ədəbiyyat oxumayın, bədii
filmlərə baxmayın. Yoxsa, yazdığınız
əsərin nöqtəsini qoyandan sonra “fərqinə
varmadan ilhamlanma”, “rekonstuksiya”,
“dekonstruksiya”, “motivlərə əsaslanma”
kimi bəhanələr uydurmalı olacaqsınız.
Özünüz bilin, bu işin təqlidçiliyə,
plagiatçılığa, lap elə oğurluğa kimi yolu
var. Məsum olduğunuzu isə bir özünüz
biləcəksiniz.
3. İri həcmli əsər yazırsınızsa, mütləq
və mütləq hər gün yazın. Hətta hər
gün bir dəfə deyil, iki və üç dəfə həmin
mətnlə işləyin. Hətta yazdıqlarınızın çox
hissəsini növbəti oxunuşda silib (heç vaxt
silib atmayın, arxiv qovluq yaradıb ora
əlavə edin; amma silməyi bacarın!) ixtisar
etməli olsanız belə, yazın (mətnə vaxt
ayırın, qayğı göstərin).
4. Ürəyiniz nə zaman istəyirsə o
zaman yazmağa başlayın.
5. Yazı masasına ac oturmayın.
6. Yazı prosesinə başlamamışdan
əvvəl üç dənə çiy yumurta için.
1, 2, 3, 4, 5! Getdik!
P.S. Ümid edirəm ki, altıncı bəndin
yorğunluqdan irəli gələn zarafat
olduğunu qəbul edib müəllifi
bağışlamağı bacaracaqsınız
(əgər hələ də gec deyilsə və siz
yumurtaları sındırmayıbsınızsa...).
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Tanrı görmüş köpək
Dino Buzzati Traverso 1906-cı il, oktyabrın 16-da İtaliyada anadan olub.
Hüquq təhsili aldıqdan sonra 22 yaşında İtaliyanın ən nüfuzlu qəzetində
–“Korryera della Sera”da işləməyə başlayıb. İkinci Dünya Müharibəsi
dövründə Afrikada jurnalist kimi çalışıb. 1943-cü ildə Milana qayıdaraq
qəzet redaktoru olub.
Onun “Sevgi” adlı ilk romanı 1963-cü ildə işıq üzü görüb. Tənqidçilər
Buzzatinin yaradıcılığını “kafkasayağı” adlandırırlar. Bununla yanaşı onun
əsərləri fantastikaya meyil edir. Belə demək mümkündürsə, o, sehrlə
reallığın arasında incə bir xətt üzərində gəzişir.
Azərbaycan oxucusu Dino Buzzatini “Tatar çölü” romanı ilə tanıyır. O,
yazıçılıqla yanaşı rəssam və dramaturq kimi də məşhurdur.
Tis kəndinin varlı çörəkçisi qocalanda
mülkünü qardaşı oğlu Defendete
Saporiyə vəsiyyət etmişdi, amma
ona dərs vermək üçün belə bir şərt
qoymuşdu: mirası ala bilmək üçün
Defendete beş il ərzində hər səhər
camaatın gözü qarşısında əlli kilo təzə
çörəyi kasıblara paylamalı idi. Başdanayağa dinsizlərlə dolu olan kəndin bir
nömrəli kafiri, imansızı, heyvərəsi olan
qardaşı oğlunun hamı görə-görə savab
edəcəyini düşündükcə qoca xısın-xısın
gülürdü.
Kiçik yaşlarından təndirdə çalışan
Defendete əmisinin tək varisi idi və
o, mirasın birbaşa özünə qalacağını
çoxdan bilirdi. Ancaq bu şərt onu bərk
əsəbləşdirmişdi. Yenə də razılaşmaqdan
başqa yolu yox idi. İllərlə əziyyət
çəkdikdən sonra mirasdan imtina etməyi
heç də düzgün qərar sayılmazdı. Buna
görə də vəsiyyətə əməl etmək üçün hər
kəsin görə biləcəyi yer olaraq sobanın
arxasındakı kiçik həyəti seçdi. Hər səhər
tezdən o, vəsiyyətnamədə göstərilən
sayda, amma görünüşcə ən pis olan
çörəkləri seçir, daha sonra bura gəlirdi.
Sapori çörəkləri böyük səbətə doldurur,
doymaq bilməyən ac kütləyə paylayır,
bununla yanaşı, ölmüş əmisini pis sözlər
və nalayiq kəlmələrlə yad edirdi. “Gündə
əlli kilo, – çörəkçi deyirdi, – o, axmaq və
əxlaqsızın böyüyüdür”.
Vəsiyyətin düzgün icra olunubolunmadığını yoxlamaq notarius
Stiffoloya tapşırılmışdı. O, bu
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Dino Buzzati Traverso
mənzərədən zövq almaq üçün səhərin
gözü açılmamış bura gəlirdi. Əslində
gəlməyinə ehtiyac da yox idi, çünki
müqavilənin dəqiqliklə yerinə yetirilibyetirilməməyini heç kim dilənçilərdən
daha yaxşı müşahidə edə bilməzdi.
Bütün bunlara rəğmən Defendete
fırıldaq eləməyin bir yolunu tapmışdı.
O, ağzına kimi əlli kilo çörəklə dolu olan
səbəti zirzəminin divarına söykəyirdi.
Çörəkçi gizlicə divarda görünməyən
kiçik bir pəncərə açmışdı. Sapori çörəyi
paylamağa özü başlayır, sonra isə bu
işi arvadına və yaxud da köməkçilərinə
tapşırırdı. Təndirdə və dükanda işi
olduğunu deyir, əslində isə tələm-tələsik
zirzəmiyə düşür, ayağının altına stul
qoyur, səbətin saxlandığı zirzəminin
pəncərəsini açırdı. Sonra səbətdəki
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deşikdən bacardığı qədər çörək
götürürdü. Beləliklə, çörək get-gedə
azalırdı. Ancaq dilənçilər onun fırıldağını
heç cür başa düşə bilmirdilər. Çörək
sürətlə paylandığına görə səbətin belə
tezliklə boşalmağı onlara normal gəlirdi.
İlk günlər Defendentenin dostları onu
bu vəziyyətdə görmək üçün qəsdən
səhər tezdən oyanırdılar. Həyətin
ağzında toplaşır, ona lağ edirdilər.
“Tanrının sevimli bəndəsi olmağa çalışır,
– deyə məzələnirdilər. – Özünə cənnətdə
yer düzəldir indidən! Eşq olsun bizim
xeyriyyəçimizə!”
O isə, – “Görüm əmimin ruhunu
lənətə gəlsin”, – deyə onlara cavab
verir, çörəkləri dilənçilərin yığıldığı yerə
tullayır, onlarsa havadaca tuturdular.
O, bu naşükürlərin başlarını piyləyərək
əmisinin ruhunu ustalıqla necə aldatdığını
düşündükcə ürəyində gülürdü.
II
Həmin yaz Tanrının buralara çox da
gəlmədiyini eşidən zahid Silvestro kəndin
yaxınlığında məskən qurdu. Tisin on mil
uzaqlığında, kiçik bir təpənin üstündə
daşdan hörülmüş köhnə məbədin
xarabalığı var idi. Silvestro qalmaq üçün
buranı seçdi. O, yaxınlıqdakı bulağın
suyunu içir, məbədin sağlam qalan
küncündə gecələyir, bitki və meyvələrlə
qidalanır, bəzən də Tanrı ilə danışmaq
üçün böyük bir qayanın təpəsinə
dırmaşaraq diz çökürdü. Buradan Tisin
və yaxınlıqdakı digər evlərin damlarını
görə bilirdi. Amma bütün günü gözləmək
faydasız idi, çünki ətrafda heç kim
görünmürdü. Onun günahkar ruhları
üçün ürəkdən etdiyi dualar ərşə qalxır,
ancaq heç bir bəhrəsi olmurdu. Bununla
belə, Silvestro yenə də yaradana ibadət
edir, oruc tutur, darıxanda da quşlarla
söhbətləşirdi.
Bir nəfər də olsun gəlmirdi. Amma
bir axşam onu uzaqdan güdən iki uşaq
gördü. Onları mehribanlıqla yanına
çağırsa da, uşaqlar qaçıb aradan çıxdılar.
III
Çox keçmədi ki, gecələr kəndlilər tərk
edilmiş bu məbəd tərəfdə qəribə işıqlar
yandığını gördülər. Bu meşə yanğını
da ola bilərdi, ancaq işıq ağ idi və xəfif32

xəfif alışıb-sönürdü. Bir gecə çörəkçinin
köməkçisinin marağı güc gəldi və o,
işığa baxmağa getdi. Di gəl ki, yolun
yarısında motosikleti xarab oldu. Allah
bilir, niyə xarab olmuşdu?! O, ayaqla
getməyə cürət etmədi. Geri qayıtdı və
işıq haləsinin zahidin evindən yayıldığını
və bu işığın oddan, yaxud da çıraqdan
çıxmadığını dedi. Kəndlilər çox müzakirə
etməyə ehtiyac görmədən bunun
Tanrının işığı olduğu qənaətinə gəldilər.
Beləliklə, bəzi axşamlarda işıq yenidən
görünürdü. Ancaq bununla belə, zahidin
gəlişi, əcaibliyi, gecələr görünən işığı,
dinə adiyyatı olan məsələlər kəndlilər
üçün maraqsız idi.
Nə vaxt söhbət həmin işıqdan
düşürdüsə, onu müzakirə etməyə
ehtiyac görmür, tez başqa məsələlərdən
danışmağa başlayırdılar. “Zahid işığı
yandırdı” cümləsi “Görəsən, bu gün
yağış yağacaq, yoxsa külək əsəcək?”
sualı qədər adiləşmişdi. Silvestronun
hələ də tənha qalması, heç kimin onu
yoluxmaması bu biganəliyin səmimi
olduğuna sübut idi. Hətta kimsə onun
ziyarətinə getməyi fikirləşsə belə, Tisdə
böyük məzə obyektinə çevrilərdi.
IV
Bir günü Defendente Sapori yenə
kasıblara çörək paylayırdı. Elə bu dəm
çörəkçinin həyətinə bir it girdi. Yekə,
tüklü, müti görünüşlü bu it, yəqin ki,
azdırılmışdı. Çörək almaq üçün bir-birini
itələyən dilənçilərin arasından keçərək
səbətə çatdı, bir çörək götürdü və qaçaqaça çıxıb getdi. Ancaq maraqlıdır ki, o,
oğru kimi yox, öz malını almağa gələn
biri kimi hərəkət edirdi. “Hey, Fido,
qayıt dala, eybəcər məxluq”, – deyə
Defendente itə tezbazar bir ad uyduraraq
bağırdı və arxasınca daş atdı: “Onsuz da
burada yetərli qədər dilənçi var. Hələ bir
itləridəmi yemləyəcəyəm?”
Amma köpək artıq uzaqlaşmışdı.
Səhəri gün eyni hadisə yenə də
təkrarlandı: həmin köpək gəldi və çörəyi
apardı. Bu dəfə çörəkçi itin dalınca
küçəyə qədər getdi, daş atdı, amma yenə
də dəymədi.
Maraqlısı o idi ki, köpək hər səhər
eyni vaxtda həyətə girərək hərəkətini
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təkrarlayırdı. Hər dəfəsində də o, qeyriadi hiyləgərlik göstərir, necə edirdisə,
heç qaçmağına belə ehtiyac qalmırdı. O
səbətə yaxınlaşmaq üçün ən düzgün anı
seçirdi. Nəticədə arxasınca atılan daşlar
da yan keçirdi. Hər dəfə kəndlilər xorla
gülür, Defendente isə hirsindən dəli
olurdu.
Növbəti dəfə qəzəblənən çörəkçi
əlinə yekə bir dəyənək alıb həyətin
girişində gizləndi. Ancaq yenə də xeyri
olmadı, çünki it dilənçilərin ayaqlarının
arasından keçib gəldi. Onlar isə bu
məzəli hadisədən zövq aldıqları üçün iti
satmadılar. Beləliklə, köpək heç bir zərər
dəymədən oradan uzaqlaşa bildi.
“Bu gün də istədiyini aldı”, –
küçədə dayanan dilənçilərdən biri
qışqırdı. “Haradadı, haradadı?” – deyə
Defendente gizləndiyi yerdən hirslə
çıxdı. “Bax, bax, oradadır”, – gülə-gülə
barmağı ilə iti göstərən dilənçi çörəkçinin
daha da qəzəbləndiyini görüb əlini əlinə
vurdu. Köpək, həqiqətən də, dişlərinin
arasında çörək yolu keçirdi.
“Bəlkə özünü görməzliyə vursun?”
Yox. Defendente belə zarafatlara qarşı
dözümsüz idi. Niyə axı onu izləyib hara
getdiyini öyrənmədi? Bəlkə də heç küçə
iti deyildi? Evi və sahibi varsa zərərini
ödəməyi tələb edə bilərdi. Təbii ki, heç
nə etmədən dayanmaq olmazdı. Köpəyə
başı qarışdığı üçün Sapori bir neçə
gün idi ki, zirzəmiyə düşə bilməmişdi.
Nəticədə həmişəkindən daha az çörək
götürə bilir, beləliklə də, daha çox zərər
edirdi. Həyətin girişində zəhərli çörək
qoymaq planı da uğursuzluğa düçar oldu.
Köpək çörəyi iylədi, o dəqiqə də səbətə
tərəf getdi. Hər halda, görənlər bu cür
danışırdı.
V
Defendente Sapori istəyinə nail olmaq
üçün velosipedini və tüfəngini götürərək
yolun kənarında gizləndi: velosiped
heyvanı izləmək üçün, silah isə zərəri
qaytaracaq sahibi olmazsa, iti vurmaq
üçün idi. O, həmin səhər səbətdəki
çörəklərin hamısının yoxsullara qismət
olacağını düşündükcə kefi pozulurdu.
Amma öyrənməli idi: köpək necə və
hansı tərəfdən gəlir? Başdan ayağa
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müəmma idi.
Çörəkçi dörd göz olub ətrafa nəzər
saldı, ancaq iti görə bilmədi. Ağzında
çörək asta addımlarla gedən köpək
birdən gözünə sataşdı. Həyətdən yenə
də gülüş səsləri eşidilirdi. Sapori heyvanı
ürkütməmək üçün gözlədi. Elə bildi ki,
bir az gedəndən sonra dayanıb çörəyi
yeyəcək. Ya da hansısa evin həyətinə
girəcək. Ancaq fikirləşdiklərinin heç biri
olmadı. Köpək çörək dişlərinin arasında
löhrəm yerişlə divarın dibi ilə getdi, digər
itlər kimi nə yeri iylədi, nə də dayanıb
sidik kisəsini boşaltdı. Görəsən, harada
dayanacaqdı?
Sapori göyə baxdı, hava bozarmışdı.
Yağış yağsaydı heç təəccüblənməzdi.
Əvvəlcə Müqəddəs Aqnese meydanının,
ardınca isə məktəbin, sonra da
stansiyanın və ictimai tualetin yanından
keçdilər. Kəndin qurtaracağına
çatmışdılar. Nəhayət, futbol
meydançasını da keçib, düzənliklərə
gəlib çıxdılar. Köpək bir dəfə də olsun
qanrılıb arxaya baxmamışdı. Bəlkə də,
güdüldüyünü bilmirdi. Defendente qərara
gəldi ki, bu itin zərəri qarşılayacaq heç
bir sahibi yoxdur. Çox güman ki, adi
küçə iti idi. Fermalara hücum edən,
toyuqları oğurlayan, buzovları dişləyən,
yaşlıları qorxudan və ən əsası kənddə
xəstəlik yayan küçə itlərindən biri...
Bəlkə də, ən yaxşısı elə onu güllə ilə
vurmaq idi. Ancaq bunun üçün gərək
dayana, velosipeddən düşə, tüfəngi
çiynindən aşıraydı. Düzdür, köpək sürətlə
getmirdi, ancaq bütün bunları etmək
üçün dayansa, it atəş məsafəsindən
uzaqlaşacaqdı. Ona görə də Sapori
təqibə davam etdi.
VI
Köpək getdi, getdi və meşəyə girdi.
O, əvvəlcə bir cığırla, sonra isə dar bir
yolla rəvan irəliləyirdi. Görəsən, nə qədər
idi ki, yolda idilər? Təxmini səkkiz, yaxud
doqquz kilometr. Köpək niyə dayanıb
çörəyi yemirdi? Nəyi gözləyirdi? Bəlkə
çörəyi kiməsə aparırdı?
Köpək birdən sürətlənərək velosipedin
gedə bilməyəcəyi dar bir cığıra döndü.
Ərazi dikinə olduğundan sürətini
azaltmışdı. Defendente velosipeddən
33
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düşüb piyada izləməyə başladı. Bununla
belə köpək yenə də xeyli qabaqda idi.
Əsəbləşib silaha əl atanda dik yoxuşun
təpəsində böyük bir qaya gördü –
üstündə bir adam diz çöküb oturmuşdu.
Onun ağlına dərhal zahidin gecə
yandırdığı işıq və axmaq mistik əhvalatlar
düşdü.
Köpək asta yorğa yerişlə çəmənlikdən
keçdi. Defendente əlində tüfəng
təxminən əlli yard uzaqlıqda dayandı.
Zahid duasını yarımçıq kəsib qayadan
cəld itin yanına düşdü. İt quyruğunu
bulayaraq çörəyi onun qarşısına qoydu.
Zahid çörəyi götürdü, torpağını təmizlədi,
balaca bir tikə qopararaq çuxasının
cibinə qoydu, qalanını isə gülümsəyərək
itə qaytardı. Əynində köhnə-kürüş əba
olan zahid arıq, balacaboy idi. Mülayim
simasında uşaqlara xas səmimi bir gülüş
vardı. Çörəkçi ona tərəf addımladı.
Qərar vermişdi, zərəri tələb edəcəkdi.
Onun yaxınlaşdığını görən Silvestro, –
“Xoş gəldin, qardaş!”– deyə çörəkçini
salamladı. “Nə əcəb buralara gəlmisən?
Yoxsa ova çıxmısan?”– soruşdu.
“Düzünü desəm... – Sapori sərt
formada cavab verdi. – Ova çıxmışam...
Özü də çirkin bir heyvanın...”
“Ax, o sənsən? – deyə qoca zahid
onun sözünü kəsdi. – Hər səhər mənə
təzə çörək göndərən o adam sənsən?..
Düzü, belə gözəl, təzə çörəyə layiq
olduğumu bilmirdim”.
“Təzə? Əlbəttə ki, təzədir.
Sobadan yenicə çıxıb... Mən işimi
yaxşı bacarıram... Ancaq çörəyimin
oğurlanmasına heç cür razı ola
bilmərəm”.
Silvestro başını aşağı əydi. “Sizi başa
düşürəm”, – pərişan halda dilləndi.
– Gileylənməkdə haqlısınız, ancaq
xəbərim yox idi... Söz verirəm, Qaleon
daha kəndə gəlməyəcək... Onu burda
saxlayacağam... it də olsa, vicdansız
hərəkət etməməlidir... Bir də onu
görməyəcəksiniz, söz verirəm”.
Əsəbi soyuyan çörəkçi, – “Lap yaxşı,
– dedi. – Əslində, köpək yenə də gələ
bilər. Çünki əmimin vəsiyyətinə görə
gündə əlli kilo çörək paylamağı boynuma
götürmüşəm. Kasıblara, işsiz-gücsüz
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avaralara verirəm. Bir çörək də bura
gəlsə, problem olmaz, kasıblamaram”.
“Tanrı əvəzini versin, qardaş... Hər nə
niyyətlə edirsən et, əsas odur ki, savab iş
görürsən”.
“Bundan sonra sevə-sevə edəcəyəm”.
“Niyə bu cür danışdığını bilirəm...
Siz adamlar utanırsınız... Özünüzü
olduğunuzdan daha da pis göstərməyə
çalışırsınız”.
Defendente əvvəlcədən hazırladığı
söyüşlərin heç birini deyə bilmirdi.
Xəcalət çəkirdi. Məyus olmuşdu. Eyni
zamanda da, zahidin yanına gedən ilk
və hələ ki tək adam olduğunu düşünmək
xoşuna gəlirdi. Amma yenə də bura
gəlməyin heç bir xeyri yox idi, axı o, adi
bir zahid idi. Bəs gələcəkdə? Silvestro
ilə gizli-gizli dostluq etsə, bəlkə də nə
vaxtsa işinə yaraya bilərdi? Tutaq ki, o,
bir möcüzə göstərdi, böyük şəhərlərdən
kardinallar, proletarlar onunla görüşməyə
gəldilər. Şəninə mərasimlər, ziyafətlər
təşkil edildi... O zaman bu müqəddəsin
yaxın dostu, hamının həsəd apardığı
Defendente mayor, ya da bələdiyyə sədri
ola bilərdi. Niyə də yox?
Silvestro: “Nə qəşəng tüfəngin var?”–
dedi və tüfəngi nəzakətlə onun əlindən
aldı. Cüzeppe anlaya bilmədi ki, necə
oldu, tüfəng birdən-birə açılaraq dərəyə
səs saldı, çünki zahid tüfəngi əlində bərkbərk tutmuşdu.
“Dolu tüfənglə gəzməyə
qorxmursanmı?” – zahid soruşdu.
Çörəkçi ona şübhəli-şübhəli baxaraq,
– “Balaca uşaq deyiləm ki”, – dedi.
“Düzdür, – zahid tüfəngi ona
qaytardı. – Doğrudan, Tisdə bazar
günləri kilsədə adam az olur? Eşitdim
yerlərin çoxu boş qalır”.
“Bom-boş olur, əlimin içi kimi, –
Defendente ləzzətlə cavab verdi. Sonra
davam etdi: – Bir az çətin olur”.
“Təxmini neçə nəfər gəlir? Səninlə
birlikdə nə qədər adam olur?”
“Otuz nəfər. Bazar günləri və Milad
bayramında bir az daha çox, təxmini əlli
nəfər”.
“Yaxşı, de görüm, Tisdə adamlar çox
söyüş söyürlər?”
“Onlar İsanı onun üçün bir şam
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yandırmadan belə söyürlər”.
Zahid ona baxıb başını buladı:“İşə bir
bax, İsaya inananların sayı azdır”.
“Az? – Defendente ürəyində istehza
ilə gülərək dedi, – bir sürü dinsiz var”.
“Yaxşı, bəs uşaqların? Onları tez-tez
kilsəyə göndərirsən?”
“Əlbəttə, onları xaç suyuna
saldırmışam, sonra da bir neçə dəfə
dualar oxutdurmuşam”.
“Doğrudan? Dua da oxutdurmusan?”
“Həə. Böyük oğlumun qavrayışı
yaxşıdır, duaları tez öyrənir, ancaq
balacası...” Birdən-birə dayandı, fikirləşdi
ki, görəsən çox ağ eləmədi ki?!.
“Çox yaxşı ata imişsən, –
zahid ciddiyyətlə dedi. (Bəs niyə belə
gülümsəyirdi?) – Aradabir, vaxtın olanda
mənə baş çək, Tanrı səninlə olsun”.
Sonra xaç çəkirmiş kimi bir
hərəkət etdi.
Bir an çaşbaş qalan Defendente
nə cavab verəcəyini bilmədi. Sonra
başını xəfifcə əydi və papağının ucuna
toxunaraq xaç çəkdi. Xoşbəxtlikdən,
bunu heç kim görmədi – köpəkdən
başqa.
VII
Çörəkçinin özünü bələdiyyə
kürsüsündə görmək xəyalları davam
etdikcə, zahidlə gizli dostluq etməyə
çalışdı. Əslində, bu məsələdə ehtiyatlı
olmalı idi. Öz günahı ucbatından olmasa
da, kasıblara çörək paylaması Tisdə
onu bir xeyli hörmətdən salmışdı. İndi
də kimsə xaç çəkdiyini görərsə, lap
biabırçılıq olardı. Amma yaxşı ki, heç
kim yox idi. Dəqiq bilirdi ki, nə yolda
gedərkən kimsə onu görmüşdü, nə də
köməkçilərinin bu gedişdən xəbəri
var idi. Amma yenə də tam əmin ola
bilməzdi. Bir də köpək məsələsini necə
həll edəcəkdi? Bundan sonra ona çörək
verməmək düzgün olmazdı, amma
bunu dostlarının gözü qabağında da edə
bilməzdi. Nəsə başqa bir şey fikirləşməli
idi.
Səhəri gün Defendente təpəyə
gedən yolun üstündəki evin yaxınlığında
gizləndi. Qalleonu görəndə fit çalaraq
yanına çağırdı. İt onu tanıdı. Əlindəki
çörəyi göstərərək iti yaxınlıqdakı
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odunluğa apardı. Beləcə, hər gün
çörəyi odunluqda odunlardan birinin
üstünə qoymaqla itə hər gün bura
gəlməli olduğunu başa salmağa çalışdı.
Həqiqətən də, Qalleon sabahısı gün
çörəyi təyin edilmiş yerdən götürməyə
başladı. Bundan sonra onu nə
Defendente, nə də kəndlilər gördülər.
Payızın gəlişi ilə günlər qısalmağa
başladı. Artıq Defendente Sapori rahat
idi və səbətdəki deşikdən dilənçilərin
payını götürməklə məşğul ola bilirdi.
VIII
Həftələr keçdi, qış gəldi,
pəncərələrdəki güllər saraldı. Bütün
günü bacalardan tüstü çıxdığını görmək
olardı. İnsanlar soyuqdan qorunmaq
üçün bərk-bərk bürünməyə, təpədən
aşağıya kankidə sürüşməyə başladılar.
Ulduzlu və aydın bir gecədə, uçuq-sökük
kilsənin cənub hissəsindən işıq parladı,
ancaq bu əvvəlki işıqlara heç oxşamırdı.
Qısa vaxt ərzində bu xəbər bütün Tisə
yayıldı. İnsanlar yataqlarından qalxdılar,
pəncərələri açdılar, bir evdən digərini
səslədilər, qısa vaxt ərzində küçədə
yığışdılar. Sonra bunun Silvestronun
kilsəsindən gələn adi işıqlardan biri
olduğu məlum oldu. Kişi və qadınlar
pəncərələri bağladılar, yorğanlarına
bürünərək boş yerə narahat olduqları
üçün işığa qarğış tökdülər. Səhəri gün
Tisdə söz-söhbət gəzməyə başladı ki,
zahid gecə ölüb. Bir neçə adam onu
basdırmağa getdi. Axı ölənin basdırılması
məcburi idi. Beləcə bir keşiş, bir
daşyonan, iki fəhlə zahidi dəfn etməyə
yollandı. Onları abbat Don Tabiya
müşayiət edirdi. Tabutu eşşəyə qoşulmuş
balaca arabaya yükləyərək təpəyə
çıxdılar.
IX
Beş adam təpəyə çatanda, Silvestronu
qolları xaç kimi yana açılmış vəziyyətdə
yerdə uzanan gördülər. Gözləri bağlı
idi, əsl mömin kimi görünürdü. Qaleon
başının üstündə dayanaraq ağlayırdı.
Meyiti tabuta qoydular, abbat dua oxudu
və onu dəfn etdilər. Qəbrinin üstünə
xaç şəklində taxta vurdular. Sonra abbat
və yanındakılar geri qayıtdılar, köpək
isə hələ də məzarın başında ağlayırdı.
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Kənddə heç kim bu məsələ barədə bir
kəlmə belə soruşmadı. Həmin gündən
sonra köpəyi görən olmadı.
Səhəri gün Defendente odunların
üstünə çörək qoymağa gedəndə, dünənki
çörəyin hələ də orada olduğunu gördü.
Çörək qurumuşdu, içində qarışqalar
oynaşırdı. Günlər keçdi və bir müddət
sonra Sapori köpəyi yaddan çıxartdı.
X
İki həftə sonra Defendente çayxanada
polis rəisi və Bernadislə kart oynayarkən,
cavan bir oğlan küçəyə baxaraq qışqırdı:
“Baxın, həmin it”. Defendente tez
pəncərədən boylandı: çirkin, arıq bir
it büdrəyə-büdrəyə gedirdi. Deyəsən,
acından ölürdü. Saporinin yadında
qaldığı qədərilə zahidin iti daha böyük və
güclü idi. Amma o da təbiidir ki, iki həftə
ac qalan itin nə gücü, nə də yekəliyi
qalar. Nəhayət, çörəkçi köpəyi tanıdı.
Deməli, bir müddət məzarın başında
ağlayandan sonra aclığa tap gətirməmiş,
sahibini tərk edərək kəndə yemək dalınca
gəlmişdi.
– Qısa vaxtda öləcək bu it, –
Defendente etinasızlığını göstərmək üçün
gülərək dedi.
– Bəlkə heç o it deyil? – Lusioni
əlindəki kartları dəstələyərək gülümsədi.
– Hansı it olmaz?
– Deyirəm bəlkə heç zahidin köpəyi
deyil?
Söhbətə sonradan qoşulan Bernadis,
birdən-birə qızışdı:
– Amma mən bu heyvanı əvvəl
də görmüşdüm. Özü də təxminən
buralarda... Defendente sənin itin deyil
bu?
– Mənim? O hardan çıxdı, niyə
mənim itim olsun ki?
– Səhv etmirəmsə, onu bir neçə dəfə
sənin dükanının yanında görmüşəm.
Defendente bu sözdən narahat
oldu:
– Dükanın ətrafında o qədər it gəzir
ki, amma dəqiq bilirəm, belə birini
görməmişəm.
Lusioni ağır-ağır başını yelləyərək
təsdiq etdi:
– Hə, deyəsən, bu zahidin köpəyidir.
– Necə yəni..? –çörəkçi soruşdu. –
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Necə əmin ola bilərsiniz ki, bu həmin
köpəkdir?
– Hər şeyi ilə oxşayır. Məsələn,
arıqlığı... Yəqin ki, bir neçə gün qəbrin
yanında dayanıb. İtlər adətən sadiq
olurlar. Sonra da bərk acanda kəndə
yemək axtarmağa gəlib.
Çörəkçi heç nə demədi. Heyvan
çayxananın qabağında dayandı və anidən
gözünü qarşısında oturan üç adama
zillədi. Çörəkçi fısıldadı.
– Həə, – dedi Bernadis. – And içərəm
ki, bu iti bir neçə dəfə görmüşəm.
Özü də sənin dükanının yanında, –
Defendenteyə baxaraq dedi.
– Ola bilər... Ola bilər... Amma mən
niyəsə heç xatırlamıram...
Lusioni bic-bic gülərək dedi:
– Belə bir iti pulsuz versələr,
üstündə nə vəd edirlər etsinlər, yenə də
götürmərəm.
– Niyə, quduzdu ki? – Bernadis
həyəcanlandı.
– Quduz? Yox əşşi, amma yenə də
belə bir itə etibar etmək olmaz. Necə
olsa, Tanrı görmüş köpəkdir.
– Necə yəni “Tanrı görmüş”?
– Məgər bu zahidin köpəyi deyil ki?
Kilsədə gecə işıq yananda o da orada
olmurdumu?! Hamımız o işıqların nə
məna verdiyini bilirik! Necə fikirləşirsən,
səncə, işıq yananda o bunu görmürdü?
Yoxsa o vaxt yatırdı? – gülə-gülə
soruşdu.
– Başdan-ayağa uydurmadı, –
Bernadis dedi, – o işıqların hansı məna
daşıdığını kim dəqiq deyə bilər? Bu
məsələnin Tanrı ilə heç bir əlaqəsi
yoxdur. O işığı dünən gecə də gördüm...
– Necə? Dünən gecə də var idi?
– Defendentenin səsində ümid hiss
olunurdu.
– Hə, öz gözlərimlə gördüm. Düzdü,
əvvəlki kimi güclü yanmırdı, amma yenə
də ətrafı işıqlandırırdı.
– Əminsən? Dünən gecə?
– Əlbəttə ki, əminəm. And olsun
Tanrıya... Elə həmən işıq idi. Yəqin ki,
Tanrı öz işığını bu gecə də yandıracaq.
Lusioni gülümsədiyini gizlətməyə
çalışaraq soruşdu:
– Axı kim deyə bilər ki, dünən gecəki
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işıq onun üçün deyildi?
– Kimin üçün?
– Köpəyi deyirəm. Bəlkə həmin gecə
Tanrı əvəzinə zahidin özü cənnətdən
gəlibmiş. Məzarın üstündə ağlayan
köpəyini görəndə, – “Ah, mənim zavallı
köpəyim”, – deyib, sonra da ondan
ağlamasını dayandırmasını və gedib
özünə yemək tapmasını xahiş edib.
– Amma o buranın itidir, mən onu
əvvəl də görmüşəm, – Bernadis təkid
etdi. – Axı sizə dedim, çörəkçi dükanının
yanında tez-tez görünürdü.
XI
Defendente evə qayıdanda fikri
tamam qarışmışdı. Çox pis vəziyyət idi.
Deyilənlərin doğru olmadığına özünü nə
qədər inandırmağa çalışsa da, köpəyin
zahidin olduğuna əminliyi artırdı. Artıq
narahat idi. Görəsən, yenə də səhərlər
çörək aparmalı idi? O fikirləşdi: “Əgər
çörək verməyi kəssəm, həyətə girib özü
oğurlayacaq. Onu necə dayandıracağam?
Tanrı görmüş köpəyi vurum yəni?”
Asan olmayacaqdı. Əsas məsələ
o idi ki, görəsən, həqiqətənmi zahidin
ruhu dünən gecə onun yanına gəlmişdi?
Gəlmişdisə, köpəyə nə demişdi? Bəlkə
o, iti ovsunlayıb? Bir də gördün, sabah
adam kimi danışmağa başladı. Niyə
də yox? Danışa bilsə Tisin ən hörmətli
şəxsləri ilə söhbət edərdi. Defendente
artıq özünü ələ salırdı. Fkirlərindən
kiminsə xəbəri olsa, gülüş obyektinə
çevriləcəkdi.
Evə girməmiş gedib odunluğa
baxdı. Ordakı on beş günlük çörək yox
idi. Köpək onları qarışqalarla birlikdə
aparmışdı.
XII
Səhəri gün köpək çörəyi götürməyə
gəlmədi. Heç biri gün də. Defendente
elə bunu istəyirdi. Silvestronun ölümü
gizli dostluqlarından əldə edəcəyi bütün
qazancları özü ilə aparmışdı. Buna görə
də, iti yedizdirməyin heç bir mənası yox
idi.
Üç gün sonra yenidən Qaleonu
görəndə kefi pozuldu. Köpək meydanda
özü üçün gəzişirdi. Vəziyyəti pis deyildi.
İndi daha gözəl görünür, ayaqlarını yerə
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möhkəm basır, yeriyəndə yırğalanmırdı.
Tükləri azalmışdı. Gözləri diri görünürdü.
Quyruğunu dik qaldırmışdı. Görəsən,
onu kim yedizdirmişdi? Sapori gizlincə
ətrafına baxdı. İnsanlar it orada deyilmiş
kimi laqeyd-laqeyd keçib gedirdilər.
Günortadan sonra odunluğa yekə bir
çörək, yanına da pendir qoydu. Ancaq
köpək yenə də gəlmədi. Günlər birbirini izlədikcə Qalleon daha sağlam
görünürdü: tükləri yenidən parlamağa
başlamışdı. Sahibi olan itlər kimi tükləri
daranmış kimi görünürdü... Deyəsən,
kimsə ona qulluq edirdi. Bəlkə də bir
neçə adam bir-birindən xəbərsiz köpəyə
qulluq edirdilər. Ya da çox şeyə şahid
olmuş köpəkdən qorxur, dostlarının
lağ-lağından gizlənərək Tanrının gözünə
girməyə çalışırdılar. Hava qaralan kimi
itə dadlı təamlar verir, Tanrının qılığına
girirdilər?
Bəlkə Qaleon buna görə çörəyi
götürməyə gəlmirdi? Yəqin qarnını
daha yaxşı yeməklərlə doldururdu.
Ancaq kimsə bu məsələdən danışmırdı:
təsadüfən söz düşəndə də söhbəti
dəyişirdilər. Köpək küçədə görünəndə,
adamlar onun yanından keçərək
elə baxırdılar ki, elə bil o da şəhərə
doluşmuş, azdırılmış küçə itlərindən
biridir. Defendente özünü elə hiss edirdi
ki, sanki tapdığı dahiyanə fikri kimsə
oğurlayaraq qazanc əldə etməyə çalışır.
XIII
Tanrını görmüş olsa da-olmasa da,
şübhəsiz Qaleon qəribə it idi. İnsan
kimi ev-ev gəzir, meydana, çayxanaya,
mətbəxlərə girir, bir anlıq hərəkətsiz
dayanaraq ətrafını və insanları diqqətlə
müşahidə edirdi. Sonra da sakitcə çıxıb
gedirdi.
Bu gözlərin arxasında nə var idi?
Tisin sakinləri düşünürdülər ki, Qaleon
bu cür baxmaqla onların fikirlərini oxuya
bilir. Adətən insanlar ondan qaçırdılar,
çünki baxışlarına müqavimət göstərə
bilmirdilər. Sakinlər küçə itlərini vursalar
da, qovsalar da, ona qarşı bu cür
davranmağa heç kim cürət etmirdi.
Yavaş-yavaş adamlar özlərini tələyə
düşmüş kimi hiss edirdilər, ancaq heç
kim bu barədə danışmağa cürət etmirdi.
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Yalnız bir nəfər –Lusioni heç nəyi vecinə
almadan hamının düşündüyünü rahatrahat deyirdi: “Baxın! Tanrı görmüş
cəsur köpək oradadır!” O, Qalleonu nə
vaxt görsə, belə qışqırır, sonra da gülərək
ətrafındakılara nəzər yetirirdi. Adamlar
isə ya heç nə başa düşmürlərmiş kimi
hərəkət edir, ya Lusioninin dedikləri
ilə razılaşmadıqlarını göstərmək
üçün papaqlarını havada yelləyərək,
–“Uydurmadır, adamın lap gülməyi
gəlir. Lap qarıların şayiəsi kimidir”, –
deyirdilər. Sonra da axmaq zarafatmış
kimi ürəkdən gülürdülər.
Əgər Bernadis həmin vaxt orda
olardısa, mütləq etiraz edərdi: “Bu
zahidin köpəyi deyil. Sizə deyirəm axı,
kəndin itlərindən biridir. İllərdir buralarda
gəzişir, tez-tez çörəkçi dükanının yanında
görürdüm onu”.
XIV
Bir gün Defendente yenə də
səbətin deşiyindən çörək götürmək
üçün zirzəmiyə düşmüşdü. Həyətdən
dilənçilərin bağırtısı, onları
sakitləşdirməyə çalışan arvadı ilə
köməkçilərin səsi gəlirdi. Defendente
əvvəlcə nəfəsliyi, sonra da səbətin
deşiyini açdı. Ustalıqla çörəkləri əlindəki
kisəyə doldurmağa başladı. Bu an
zirzəminin o biri tərəfində qara bir şeyin
qımıldandığını gördü. Köpək orda idi.
“Qaleon, Qaleon”, – o mehriban,
amma bir o qədər də qeyri-səmimi tərzdə
onu çağırmağa başladı. “Bura gəl, gəl
götür....” – əlindəki çörəyi ona tərəf atdı.
Amma heyvan çönüb çörəyə gözünün
ucu ilə də baxmadı. Gördükləri ilə
kifayətlənən Qaleon yavaş-yavaş oradan
çıxdı. Tək qalan çörəkçi qəzəblə özünə
söyməyə başladı.
XV
O köpək ki, Tanrını görmüşdü, çox
güman ki, çox şeydən xəbərdar idi. Allah
bilir, nə qədər sirr öyrənmişdi. İnsanlar
çarəsizcə bir-birilərinə baxırdılar. Ümid
edirdilər ki, kimsə onlara kömək edəcək,
ancaq heç kim danışmırdı. Sonra biri
danışmaq istədi. “Dayan e, bəlkə təkcə
mən belə fikirləşirəm? – deyə özündən
soruşdu. – Bəlkə başqaları mənim kimi
fikirləşmir? Sadəcə mənə elə gəlir ki,
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hamının bundan xəbəri var?”
Qaleon isə ərklə bir yerdən digərinə
gedir, anbarlara, mağazalara girirdi.
Birdən-birə gəlir, küncdə dayanaraq
baxır, havanı qoxlayırdı. Hətta gecələr
– bütün itlər yatdığı vaxtda belə özünə
xas şəkildə ağ divara kölgəsini salırdı.
Görəsən, gedib yatacağı bir evi yox
idimi?
Artıq insanlar evlərində qapılarını
arxadan bağlasalar belə, özlərini
yanlarında başqası varmış kimi hiss
edirdilər. Tez-tez otların xışıldamağını,
küçə daşlarının və qumların üstündə
addım səslərini, yaxınlıqdan eşidilən
boğuq ulamanı eşidirdilər. Qaleon özünə
xas səslər çıxarırdı. O bütün kəndə
nəzarət edirdi.
“Yaxşı, problem yoxdur, bəlkə də mən
səhv etmişəm”, –dəllal iyirmi sent üçün
arvadı ilə bərk dalaşdıqdan sonra dedi.
“Bu dəfə heç nə etmirəm. Ancaq
bir də olsa...” – deyə çörəkçinin arvadı
bildirdi. Beləliklə, köməkçisini işdən
çıxartmaq fikrindən daşınaraq, ona ikinci
bir şans verdi.
“Onun kimi sevimli bir xanıma böyük
hörmətim var...” – Xanım Birenza
bələdiyyə sədrinin arvadı haqqında
qeybətini yarımçıq saxlayaraq tez sözünü
dəyişdi.
Həmin vaxt Qaleon “xış, xış, xış”
kimi səslər çıxararaq oradan keçirdi.
Pivəxanadan sərxoş çıxan adamlar belə
onun səsini eşidən kimi cəld özlərini
yığışdırmağa və ayılmağa çalışırdılar.
Mühasib Federik müdirinə iş yoldaşı
Rossinin şirkətə ziyan vuran hərəkətlər
etdiyini demək üçün imzasız məktub
yazırdı. Amma birdən-birə Qaleon
orada peyda oldu. Sanki onun baxışları,
– “Bilirəm məktubda nə yazırsan?” –
deyirdi. Federik nəzakətlə itdən xahiş
etdi: “Çıx, çölə çıx, ağıllı it”. Amma
ürəyindən keçən söyüşləri deməyə cürət
etmədi. Sonra köpəyin getdiyinə əmin
olmaq üçün qapının arxasına baxdı və
hər ehtimala qarşı məktubu ocağa atdı.
Başqa bir vaxt Qaleon bitkilərlə
bəzədilmiş evin qarşısında peyda oldu.
Beş uşaq atası, bağban Quiclonun
ayaqları altında pilləkən cırıldayırdı.
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Elə bu zaman qaranlıqda iki göz
parıldadı. “Aydaa, bura deyilmiş...”
– itin də eşitməsi üçün ucadan dedi.
Sanki həqiqətən də səhv etdiyinə görə
əsəbləşmişdi. “Qaranlıqda adam çaşır...
Bura notariusun evi deyilmiş”, – deyədeyə cəld nərdivanlardan aşağı düşdü.
Köpək həmişə eyni vaxtda çörəkçi
dükanının yaxınlığında ulayırdı. Bu dəfə
çörəkləri götürəndə Defendente onun
səsini eşitdi və anladı ki, köpəyin hər
şeydən xəbəri var. Əgər onun hürməyi
camaatda şübhə oyandırsa, miras havaya
sovrulacaqdı. Ona görə də boş kisəni
qatlayaraq qoltuğunun altına qoydu və
dükana qayıtdı.
Bu təqib nə qədər davam edəcək?
Köpək nə vaxt çıxıb gedəcək? Ömrünün
axırına qədər Tisdəmi qalacaq? Görəsən,
neçə il ömrü qalıb? Canını ondan necə
xilas edə bilər?
XVI
İllərdir diqqətsiz qalan kilsə yenidən
ağzına qədər dolmuşdu. Bazar günü
ayinlərində uzun müddətdir görüşməyən
köhnə dostlar bir-biri ilə tapışırdılar.
Hamının da bəhanəsi vardı. Çoxu eyni
sözü deyirdi: “Çöl yaman soyuqdu,
kilsənin divarları qalın olduğu üçün
içəri isti olur”. Bir başqası, –“Tabia ata
ilə danışmışıq. Mənə yapongülünün
toxumlarını verməlidir. Sarı güllər
olur e, bax ondan... Aradabir kilsəyə
gəlməsəm, verməyəcək”, – söyləyirdi.
Başqa biri, –“Xanım Erminiya, fikrimi
izah edə bildimmi? “Müqəddəs ürək”
mehrabındakı kimi möhtəşəm krujevalı
örpək istəyirəm. Evə aparmağa
qoymurlar deyə, gəlib burda, baxabaxa hörürəm. Çox qarışıqdı, hələ
xeyli vaxtımı alacaq”, – deyərək
hərəkətinə haqq qazandırmaq istəyirdi.
Sonra da, – ”Don Tabia bura baxır”,
– deyə gülümsəyir, tezbazar söhbəti
bağlayırdılar.
Heç kim bura bəhanəsiz gəlmirdi.
Məsələn, guya Senyora Ermelinda
qızına musiqi dərsi vermək üçün kilsənin
orqançısı Benediktdən başqa heç kimi
tapa bilməmişdi. Yeni evlənmiş qadın
ərindən gizlin anası ilə kilsədə görüşürdü.
Həkimin arvadı meydanda gəzərkən
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qəflətən ayağı burxulmuş, beş dəqiqə
oturmaq üçün kilsəyə gəlmişdi.
Tabia ata minbərdə dayanaraq ətrafa
göz gəzdirir, kilsədəki qələbəliyi görüb,
təəccübdən deməyə söz tapmırdı.
Həmin vaxt Qaleon kilsənin arxasındakı
otluqda uzanmışdı və ayindən sonra
çıxan insanları tərpənmədən seyr
edirdi. Adamlar çıxan kimi cəld başqa
səmtə burulur, heç kim ona baxmağa
cürət etmirdi. Bununla belə, heyvanın
baxışlarını kürəklərində iki yanar od kimi
hiss edirdilər.
XVII
Qaleoneyə bənzəyən it görəndə belə
adamların tükü biz-biz olurdu. O isanların
çox olduğu yerdə – mağazada, axşam
gəzintilərində – qəfildən peyda olurdu.
Tək qalanda ona mehriban davranan,
kömbə, yeməli şeylər verənlər belə
olanda ona etinasız yanaşırdılar. “Ax,
hardadı o əvvəlki vaxtlarımız?” – insanlar
niyə belə dediklərini izah etmədən
ucadan səslənirdilər. Amma hamı nəyin
nəzərdə tutulduğunu yaxşı bilirdi. O
vaxtlar gözəl idi ki, hamı heç nədən
utanmır, istədiyi hər şeyi edirdi. Məsələn,
bazar günü günortaya qədər yatırdı...
İndi satıcılar nəyisə çəkəndə nazik
kağızdan istifadə edir, tərəzidə aldatmır,
ev sahibələri qulluqçularını döymürdülər.
Polis Venariello bütün günü şöbənin
qarşısında, günəşin altında mürgüləyir,
təəccüblə deyirdi: “Niyə heç cinayət
olmur?” Heç kim ictimai yerlərdə ucadan
söyüş söyə bilmir, söymək istəyəndə
də ətrafına yaxşı-yaxşı diqqət edirdi
ki, birdən köpək oralarda olar. Amma
kim etiraz edə bilərdi ki? Kim ona
zəhər qatılmış bir tikə ət verəcək qədər
cəsur idi? Bütün bunlar başdan ayağa
müəmma idi. Tək çarə Qaleonun öz əcəli
ilə ölməyini gözləmək di. Onun başına
ancaq təsadüfən nəsə gələ bilərdi.
Bir gecə tufan qopdu, göy guruldadı,
şimşək çaxdı, elə bil dünyanın axırı
gəlmişdi. Defendente Sapori göy
guruldamağına rəğmən aşağıdan gələn
qəribə səsləri eşidirdi. Yəqin ki, oğru
idi. Cəld çarpayıdan tullandı, silahdan
yapışdı, nəfəslikdən aşağı baxdı. Anbarın
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ağzını açmağa çalışan iki adam gördü.
Şimşək çaxanda həyətin düz ortasında
dayanan qara bir köpək də gözünə dəydi.
Yəqin ki, Qaleon oğruları qorxutmağa
gəlmişdi. Əlinə fürsət düşdüyü üçün
ürəyində sevinərək, yavaşca nəfəsliyi
açdı. Tüfəngi köpəyə tuşladı və şimşək
çaxmağını gözlədi. Birinci atəş şimşəklə
eyni vaxtda açıldı. “Oğru! Oğru var!”
– deyə qışqıraraq, qaranlığa ikinci
dəfə də atəş açdı. Oğrular qaçmağa
başladılar, sonra ətrafdakı evlərdən
çırpılan qapıların səsləri məhəlləni
başına götürdü. Qadınlar və uşaqlar
qışqırışdılar. Həyətə girən bir adam onu
səslədi: “Aydaa, Defendente, baxın, bir it
öldürmüsünüz”.
Əlbəttə, insanlar tez-tez səhv edirlər.
Hələ gecə vaxtı lap çox səhv etmək
olar, amma bu Qaleo idi. Defendente
ona baxmağa getmədi. İt gölməçədə
tərpənməz uzanmışdı. Çörəkçi anbara
getdi ki, görsün qapını qırıblar, ya yox?
Sonra da hamıya “gecəniz xeyrə” deyib,
çarpayısına qayıtdı.
“Axır ki, rahat yata biləcəm”, – desə
də heç cürə gözünə yuxu getmədi.
XVIII
Səhəri gün köməkçiləri köpəyi boş
sahədə basdırdılar. Defendente onlardan
it barəsində heç nə soruşa bilmədi, çünki
hadisənin çox böyüməsini istəmirdi.
Dünənki gecə baş verənləri kənddə
kim yaymışdı? Axşam çörəkçi çayxanaya
getdi, hamı gözünü ona zilləmişdi, ancaq
təşvişə düşməsin deyə, baxan kimi
gözlərini çəkirdilər. “Axşam, deyəsən,
bir neçə dəfə atəş açmısan? – Bernadis
Defendenteni salamladıqdan sonra
soruşdu. – Deyirlər çörəkçi dükanında
böyük müharibə gedib?”
“Ola bilər, – Defendente hadisənin
əhəmiyyətsiz olduğunu göstərmək üçün
dilucu cavab verdi. – Oğrular anbara
girmək istəyirdilər. Mən də kor-koranə iki
dəfə atəş açdım, qaçdılar”.
“Kor-koranə niyə? – Lusioni soruşdu.
– Güllə atmazdan qabaq hara və niyə
atdığına baxmadın? Nişan almadın?”
“Hər tərəf qaranlıqdı! Səncə elə
vəziyyətdə nəsə görmək olar? Qapıdan
səs-küy eşitdim, səs gələn tərəfə iki
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dəfə atdım”. “Amma yazıq bir iti də
o biri dünyaya göndərdin”. “Ax, düz
deyirsən, – Defendente ah çəkdi. – Bir
iti öldürdüm. Allah bilir, hardan gəlmişdi.
Çünki mənim itim yoxdu”.
Araya sükut çökdü. Hamı
Defendenteyə baxırdı. Dəftərxana
ləvazimatları mağazasının sahibi
Trevaqliya qapıya tərəf getdi və
çayxanadan çıxdı:“Gecəniz xeyrə,
cənablar”. Sonra da qəsdən hecalahecalaya əlavə etdi: “Sizin də gecəniz
xeyrə, cənab Sapori”.
“Gecəniz xeyrə”, – deyə o
cavablandırdı və geri döndü. Bu səfeh nə
deməyə çalışırdı? Zahidin itini öldürdüyü
üçün hamı ona minnətdar olmalı idi. Bir
qarabasmadan xilas olmuşdular. Onlarsa
yaxşılığımın qədrini bilmirlər. Bu adamlar
nə istəyirlər, görəsən bir dəfə də olsun
səmimi olacaqlarmı?
Bernadis dolayı yolla izah etməyə
çalışdı: “Bax Defendente... Camaat
deyir ki, o köpəyi vurmasan, daha yaxşı
olardı”.
“Axı niyə? Mən ki, onu bilərək
öldürməmişəm”. “Bilərək, ya da
bilməyərək fərqi yoxdu. Zahidin
köpəyini öldürdün, kəndimizə uğursuzluq
gətirəcək. İnsanların necə qeybətcil
olduğunu bilirsən”. “Zahidin iti
olduğunu hardan biləydim? O axmaqlar
məndən cəllad düzəltməyə çalışırlar?” –
Defendente gülümsəməyə çalışdı. Lusioni
söhbətə qarışdı: “Sakit olun... Sakit
olun... Onun zahidin köpəyi olduğunu
kim dedi? Kim yayır bu şayiələri?”
Defendente çiyinini çəkərək –
“Onlardan soruş, mən nə bilim”, –
dedi. Bu dəfə də Bernadis cavab verdi:
“Səhər basdırılmağa aparılanda onu
görənlər deyir ki, zahidin köpəyinə
oxşayırdı. Qap-qara tüklərindəki ağ
ləkələr və itin məşum baxışları bunu
deməyə əsas verir”. “Bədənində ağ ləkə
var imiş?” “Aha”.”Qalın, qara tüklü?”
“Aha, dübbədüz”. “Yəni deyirsiniz ki,
zahidin köpəyinə oxşayırdı?” “Aha,
ona oxşayırdı”. “Ora baxın, ora,
zahidin köpəyi oradadır, – Lusioni əlini
küçəyə tərəf uzadaraq ucadan dedi. –
Əvvəlkindən daha sağlam və daha güclü
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görünür”.
Defendente köpəyə baxmaq üçün
yerindən qalxmaq istəsə də, bacarmadı,
elə bil donmuşdu, rəngi ağappaq idi.
Qalleon özü üçün gəzişirdi. Gəzə-gəzə
gəlib çayxananın qarşısında dayandı, bir
anlıq oradakılara baxdı və sonra arxayınarxayın yoluna davam etdi.
XIX
Dillənçilər bu səhər niyə
əvvəlkindən daha çox çörək paylandığını
başa düşə bilmirdilər. Kilsənin nəzir
qutusuna illərdir bir qəpik belə girmirdi,
amma indi ağzına qədər dolmuşdu.
Niyə həmişə dərsdən qaçan uşaqlar, indi
könüllü şəkildə axıra qədər otururdular?
Niyə üzümlər yetişən kimi tənəkdən
oğurlanmır, məhsul yığımına qədər
yerində qalırdı? Niyə uşaqlar Martinonun
donqarına gülüşərək, daş, ya da balqabaq
qabığı atmırlar? Bütün bunların və bunun
kimi bir çox dəyişikliyin səbəbi nə idi?
Heç kim bunun səbəbini etiraf etmək
istəmirdi.
Tis sakinləri o qədər də sadəlövh
deyildilər ki, həqiqəti hamının eşidəcəyi
yerdə desinlər. Bəli, həqiqət bu idi –
onlar itdən qorxurdular. Dişlənməkdən
deyil, köpəyin onları mühakimə
edəcəyindən... Defendente əsəbdən
zəhər çeynəyirdi. Qula çevrilmişdilər.
Hətta gecələri də rahat nəsəf ala
bilmirdilər. İstəməyənlər üçün Tanrının
varlığı böyük əzab verirdi. Həm də
bu dəfə o, qeyri-müəyyən deyildi.
Özü də təkcə kilsə qübbəsinin altında
dayanmırdı, öz mesajını köpək vasitəsilə
insanlara evbəev çatdırırdı. Tanrının kiçik
bir parçası, nəfəsi Qaleonun bədəninə
nüfuz etmişdi. Köpəyin gözləri vasitəsilə
insanları görür, mühakimə edir və onlarla
hesablaşırdı.
Görəsən, köpək nə vaxt qocalacaqdı?
Nə vaxt bütün gücünü itirəcək və sakitcə
bir küncdə gəbərəcəkdi? Elə olsaydı,
heç olmasa uzun illərdir davam edən
dilxorçuluq bitərdi.
Və... illər keçdi. Kilsə artıq hətta
iş günlərində də ağzına qədər dolu
olurdu. Gənc qızlar gecələri əsgərlərlə
deyib-gülmürdülər. Defendente
işlənməkdən köhnəlmiş səbətini təzəsi
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ilə dəyişmişdi, ancaq dəlik açmamışdı
(Qaleon dükanın ətrafında gəzişərkən,
kasıbların çörəyindən oğurlamağa cürət
etmirdi). Venariello da bütün günü polis
bölməsinin qarşısında mürgü vura-vura,
günəşin batmasını gözləyirdi.
İllər keçdi və Qaleon qocaldı. O
əvvəlkindən daha yavaş-yavaş yeriyirdi.
Günlərin bir günü arxa ayaqları iflic
oldu, yerindən tərpənə bilmədi. Hadisə
o, kilsəyə gedən səkiyə bitişik divarın
üstündə yatarkən baş verdi. Divarın
aşağısı böyük-kiçik küçələrə ayrılır, axırı
da çaya dirənirdi. Hər şeyə rəğmən
vəziyyəti əlverişli idi, maneəsiz hər tərəfi
görə bilirdi. Oturduğu yer də gigiyenik
idi, çünki heyvan bədəninin təbii
ehtiyaclarını birbaşa divardan aşağıya
– otluğa atırdı. Beləliklə, nə ətrafını,
nə də küçəni batırmırdı. Amma üstü
açıqdı və küləyə, yağışa qarşı müdafiəsiz
idi. Soyuqdan üşüyən və ulayan
köpəyə heç kim fikir vermirdi. Küçə
itinin xəstələnməsi heç kimə maraqlı
deyildi. Onu görənlər ulamağından
necə ağrıdığını başa düşə bilərdi. Buna
görə də, ürəklərində sevinir, ümidləri
alovlanmağa başlayırdı.. Artıq it tərpənə
bilməyəcək, bir addım da atmayacaqdı.
Üstəlik, hamının gözü qarşısında heç kim
ona yemək verməyəcəkdi. Köpəklə gizli
dostluğu olduğunu kim birinci deməyə
cəsarət edə bilərdi ki? Kim istehzalı
gülüşlərə məruz qalmağa razı olardı?
Ona görə də hamı Qaleonun aclıqdan
öləcəyinə ümid edirdi.
İnsanlar nahardan əvvəl meydanda
gəzişir, müxtəlif mövzularda söhbət
edirdilər: dişçinin yeni köməkçisindən,
ovdan, odunun qiymətindən, kəndə
gələn axırıncı filmdən... Aradabir
onlaran vecsiz baxışları güc-bəla ilə nəfəs
alan heyvana zillənir, tez də divarın
kənarından aşağıya tərəf sürüşürdü.
Bəzən də xəstə heyvanın üstünə gəlir,
tez də çayın üzərindəki möhtəşəm
mənzərəyə tamaşa etmək üçün çəkilirdi...
Hamı günəşin qürub etməsinə baxırdı...
Saat təxminən səkkiz olardı ki, şimal
küləyi buludları gətirdi, yağış yağmağa
başladı. Hər kəs meydanı tərk etdi.
Amma gecənin qaranlığında
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dayanmadan yağan yağışın altında
evlərdən kölgələr çıxmağa başladı.
Sanki hansısa cinayəti törətməyə
gedirdilər. Onlar ürkək addımlarla,
qorxa-qorxa, amma bacardıqları qədər
cəld meydana yollandılar. Qaranlıqda
gizlənə-gizlənə qapı girəcəklərində
daldalanır, yola davam etmək üçün fürsət
gözləyirdilər. Gecənin bu vaxtı adətən
küçə fənərləri çox az işıq salır, bir çox yer
aydınlanmamış qalırdı. Görəsən, neçə
kölgə var idi? Bəlkə də, yüzdən artıq
olardı. Hamısı köpəyə yemək gətirmişdi,
ancaq hamısı da tanınmamaq üçün yüz
cür hoqqadan çıxırdı. Köpək yatmırdı,
divarın üstündən işıldayaraq qaranlıq
vadinin o tayına tərəf iki yaşıl, fosforlu
göz baxırdı. Vaxtaşırı qısa-qısa ulayır, səsi
meydanda əks-səda verirdi.
Heç kim ona yaxınlaşmağa ürək
eləmirdi. Axır ki, biri köpəyin yanına
getməyə cəhd göstərdi: papağı gözünün
üstünə salan bir adam divara tərəf
addımladı. Heç kim başını qabağa uzadıb
onun kim olduğuna baxmadı. Hər kəsin
qorxusu özünə bəs idi.
Adamlar bir-biri ilə rastlaşmamaq üçün
uzun fasilələrlə gizləndikləri yerdən çıxır,
gətirdikləri şeyi kilsənin divarı yanına
qoyub gedirdilər. Nəhayət, köpəyin
ulaması dayandı. Səhər sakinlər Qaleonu
qalın və su keçirməyən yorğanın altında
yatan gördülər. Ətrafına isə Tanrının
bütün naz-neməti düzülmüşdü: çörək,
pendir, ət parçaları və bir kasa dolu süd.
XX
Köpək iflic olanda bütün kəndlilər
sevinmiş, ümidlərə qapılmışdı, ancaq
bu xəyalları bir nəfəs qədər qısa oldu.
Divarın üstündə uzanan Qaleonun
baxışları kəndin böyük hissəsini yenə də
nəzarətdə saxlayırdı. Tis əhalisinin ən
az yarısı onun baxışlarının altında idi.
Həmçinin baxış məsafəsindən kənarda
qalan evlərə də səsi çatırdı. Məgər
uzun müddət qazanılan vərdişi tezliklə
unutmaq mümkündürmü? Təsəvvür
edirsiniz, bir köpəyə görə həyat tərzlərini
dəyişmişdilər. İllərdir bu mövhumata baş
əyirdilər. İndi birdən-birə bunu özlərinə
necə etiraf edəcəkdilər?
Götürək elə Defendenteni. Çörəkçi
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dükanı heyvanın baxış bucağından
kənarda idi, ancaq yenə də nə məşhur
söyüşlərini söyür, nə də zirzəmiyə
düşərək çörək oğurlayırdı.
Qaleon əvvəlkindən daha çox yeməyə
başlamış, hərəkət etmədiyi üçün də çox
kökəlmişdi. Görəsən, bundan sonra
nə qədər yeyə biləcəkdi? İnsanlar yenə
ümidlənirdilər, çünki soyuqlar düşən
kimi onun gəbərəcəyini düşünürdülər.
Yorğanı cırılacaq, külək canına işləyəcək
və pis havalar onun əhdini kəsəcəkdi.
Amma çox keçmədi ki, pisniyyətli
Lusioni insanların bütün ümidlərini
öldürdü. Yəni bir gün restoranda yanıqlı
bir hekayə danışdı. O, illər əvvəl bir
gecə, qarın üstündə yatan bir ov itinin
quduz olduğunu və ona kömək etmək
üçün alnına bir güllə çaxdığını dedi.
Həmin hadisəni xatırladıqca hələ də ürəyi
sızlayırmış.
“Bəs o eybəcər it, – həmişə
xoşagəlməz söhbətlərə fikir bildirən
Bernadis dilləndi, – bəs o? Kilsənin
yanında iflic vəziyyətdə hərəkətsiz
uzanan, lənətə gəlmiş məxluq var e,
bəzi başdanxarablar hələ də ona yemək
aparırlar e, bax onun da quduz olmaq
ehtimalı varmı?” “Qudursa da bir
problem olmaz, – Defendente fikrini izah
etməyə başladı, – Onsuz da yerindən
tərpənə bilmir”. “Onu sənə kim dedi? –
Lusioni ucadan etiraz etdi. – Hidrofobiya
heyvanın gücünü bir neçə dəfə çoxaldır.
Bir müddət sonra ceyran kimi buralarda
atlanıb-düşsə, heç təəccüblənmərəm”.
Bernadis boğazını arıtlayaraq soruşdu:
“Yaxşı, bəs nə edəcəyik?” “Düzü, mənim
heç vecimə də deyil. Köhnə dostumu
həmişə üstümdə gəzdirirəm”, – Lusioni
naziklüləli tapançasını belindən çıxarıb
göstərdi.
“Sənin... sənin də... – dedi Bernadis,
– mənim kimi üç uşağın olsa bu qədər
vecsiz olmazdın”. “Sənə qulaq asdım
e, amma bundan sonrasını sən fikirləş,
mənim nəyimə lazımdı?” Polis şefi bunu
deyib silahını qoburuna geri qoydu.
XXI
Zahidin ölümünün üstündən neçə
il keçmişdi? Üç, dörd, beş? Heç kimin
dəqiq yadında deyildi. Noyabrın ilk
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günləri idi, köpəyin taxtadan hazırlanan
qəfəsi artıq hazır idi. Onun üçün kiçik
hesab açılmışdı və insanlar yardım
edirdilər. Hadisəyə bələdiyyədə
baxılmışdı. Heç kim məsələnin sadə həll
variantını – heyvanı öldürmək, yaxud da
başqa bir yerə aparıb tullamaq təklifini
etməmişdi.
Divarın üstünə qoymaq üçün
dülgər Stefanoya bir qəfəs düzəltmək
tapşırılmışdı. Özü də kilsə qırmızı kərpiclə
hörüldüyündən, rənglər toqquşmasın
deyə qırmızı boya ilə rənglənməli idi. “Bu
nə həyasızlıq, bu nə axmaqlıqdı”, – hamı
ideyanın ondan çıxmadığını bildirmək
üçün belə deyirdi. Tanrı görmüş köpək
xofu artıq başa çatırdı. Ancaq qəfəs
hazırlansa da, onu divarın üstünə
qoymaq qismət olmadı.
Noyabrın əvvəllərində, səhər saat
dörddə çörəkçinin köməkçisi həmişəki
kimi meydandan keçib işə gedirdi.
O, divarın dibində qara heyvərə bir
şey gördü. “Yenə nə olub, hə?” –
köməkçisini təngnəfəs görən Defendente
soruşdu. “O ölüb, o ölüb”, – oğlan teztez təkrarladı. “De görüm kim ölüb axı?”
“Həmin it, xəstə it... Mən onu yerdə
hərəkətsiz vəziyyətdə gördüm, daş kimi
hərəkətsiz idi”.
XXII
Tisin sakinləri rahat nəfəs aldılarmı?
Üzlərində o sevinc göründümü? O
zəhlətökən, Tanrı parçası axır ki,
getmişdi. Ancaq görün üstündən nə
qədər vaxt keçib. Neçə illər əvvəlki
vəziyyətə qayıtmaq olardımı? Bu
illər ərzində gənclər başqa vərdişlərə
yiyələnmişdilər. Bazar günləri keçirilən
ayinlər bir növ istirahət səbəbi
olmuşdu. Bilinmir niyə, amma artıq
söyüşlər mənasız və tərbiyəsizlik kimi
qəbul edilirdi. Bir rahatlıq yaranacağı
gözlənsə də, bunun müqabilində heç
bir şey dəyişmədi. Həm də, əvvəlki
sərbəst vərdişlərinə qayıtsalar, bu,
bütün hər şeyi etiraf etmək olmazdımı?
Bu qədər gizləmək üçün çalışdıqları
rüsvayçılıq, gün kimi aydınlanaraq ətrafa
saçmayacaqdımı? Bir kənd ki, köpəkdən
qorxduğuna görə həyat tərzlərini
dəyişmişdi... Onların bu addımı digər
USTAD dərgisi \ Aprel 2016

kəndlərdə lağlağı ilə qarşılanacaqdı.
İndi əsas məsələ bu idi ki, heyvan
harada basdırılacaqdı? İctimai
parkdamı? Yox, yox, heç vaxt olmaz,
kəndin düz ortasına olmaz, onsuz da
insanlar yetərincə bezmişdilər ondan.
Kanalizasiyayamı atılsın? Hamı birbirinə baxırdı, amma heç kim bu fikri
təsdiqləməyə cürət etmirdi. Bələdiyyə
başçısı, – “Əsasnaməyə ziddir”, –
deyərək hamını vəziyyətdən çıxartdı.
Sobada yandırılsın? Təhlükəli
infeksiyalar yarana bilər deyə bu fikir
də qəbul edilmədi. Tarlada basdırılsın?
Amma hansında? Kim tarlasında
basdırılmasına razı olardı ki? Bu suallara
hamı bir-bir cavab verdi: heç kim
ölü köpəyin tarlasında basdırılmağını
istəmirdi. Bəs yaxşı, niyə zahidin yanında
dəfn etməsinlər ki?
Beləcə, onu balaca tabuta qoydular.
Tanrı görmüş köpəyin tabutunu bir
arabaya yükləyib təpəyə çıxartdılar.
Bazar günü olduğu üçün hamı gəzintiyə
çıxmaq bəhanəsi ilə köpəyi dəfn etməyə
getdi. Qadın və kişi ilə ağzına qədər dolu
altı-yeddi araba balaca tabutun dalınca
irəliləyirdi. Hər kəs özünü yanındakına
kefi kök kimi göstərməyə çalışırdı.
Günəş parıldayır, çəmənliklər qurumuş
və ağaclar yarpaqlarını tökmüşdü. Bu da
heç xoş mənzərə yaratmırdı.
Gəlib çatdılar, arabadan düşüb xaraba
qalmış, köhnə kilsəyə tərəf getməyə
başladılar. Uşaqlar qabaqda qaçışırdılar.
“Ana! Ana! – uşaqlar səsləyirdilər, – Tez
olun! Gəlin bura baxın”. Adamlar tələmtələsik Silvestronun qəbrinə yaxınlaşdılar.
O, dəfn edildikdən sonra heç kim
buraya ayaq basmamışdı. Xaçın dibində,
məzarın üstündə balaca skelet var idi.
Qar, külək və yağışdan aşınmış incə,
bəmbəyaz olmuşdu. Bu bir köpək skeleti
idi.
İngilis dilindən çevirdi:
Rövşən Danyeri
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“HƏYATINA NAĞIL KİMİ
GƏLMİŞƏM”...
NƏ SƏNİN HAQQIN VAR,
NƏ MƏNİM HAQQIM
Yaşanmış hislərə həvəs deməyə,
Nə sənin haqqın, var nə mənim haqqım.
Bu aha-naləyə nəfəs deməyə,
Nə sənin haqqın var, nə mənim haqqım.
Gəldik bu dünyaya yol aparmağa,
Ömür aparmağa, il aparmağa.
Allahın işinə əl aparmağa,
Nə sənin haqqın var, nə mənim haqqım.
Kimdi bu dünyanın sütun-dayağı,
Göylərdə əli var, yerdə ayağı...
Sevgi də Allahın işidir axı,
Nə sənin haqqın var, nə mənim haqqım.
Rəngimiz dəyişdi sonbahar kimi,
Həsrət başımıza yağdı qar kimi...
Haqqımız yeyildi bir nübar kimi,
Nə sənin haqqın var, nə mənim haqqım.
Qaytarın dumanın, çənin haqqını,
Dağların dərdinə tənin haqqını...
Öz haqqım bilmişəm sənin haqqını,
Nə sənin haqqın var, nə mənim haqqım.
Verdim öz ömrümü hədərə, Tanrım,
Sözümü boyadım kədərə, Tanrım.
Düş uca göylərdən, düş yerə Tanrım,
Nə sənin haqqın var, nə mənim haqqım.
Ey nərgiz İlahi, süsən İlahi,
Sevdiyi adamdan küsən İlahi...
Nə mən bəndə oldum, nə sən İlahi,
Nə sənin haqqın var, nə mənim haqqım.
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Faiq Hüseynbəyli
DƏLİ SEVGİM
Duymadım ətrini, təravətini,
Açmadı çiçəyi-gülü sevgimin.
Sirrini aşkara deyə bilmədim,
Elə çaş gətirdi dili sevgimin.
Ayları, günləri köklədim dərdə,
O illər geriyə qayıtmaz bir də.
Səsimə səs verən olmadı Yerdə,
Üzüldü göylərdən əli sevgimin.
Mən kimi dinlədim, kimi anladım,
Saz oldum, pərdəni, simi anladım.
Kədəri anladım, qəmi anladım,
Dərdini daşıdım dəli sevgimin.
Sözün də etdiyi naz imiş demə,
Ömrü payız imiş, yaz imiş demə.
Oduna yanmağım az imiş demə,
Gözümə sovruldu külü sevgimin.
Gəlmisən qibləni, piri görməyə,
Andını içdiyin yeri görməyə.
Bir az yubanmısan diri görməyə,
Həmdəmi olmusan ölü sevgimin.
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bu günün şe iri

ON İL ƏVVƏLƏ
Allah, məni onca il
Geriyə qaytar, öldür.
Bu təkliyin əlindən
Canımı qurtar, öldür...
On il geriyə dönüb
Sevim sevdiyim qızı.
O bəxtikəm, qaragün,
O tənhanı, yalqızı.
Rastlaşaq bir küçədə,
Döndərim inadından.
Hər şeyimdən vaz keçim,
Keçməyim o qadından.
Deyim, qarşıda bizi
Gözləyir bizsiz həyat.
Aysız, Günəşsiz həyat,
Susuz, dənizsiz həyat.
Gəl, səni bir ömürlük
Ürəyimdə daşıyım.
Sən mənimçün yarandın,
Mən səninçün yaşayım.
Əvvəl çətin olsa da,
Öyrəşərsən, eybi yox...
Bu mənəm, on il sonra –
Səni çox sevirəm, çox...
İcazə ver, göylərdən
Ulduzları dərim mən.
Xalı kimi hər axşam
Qədəminə sərim mən.

YAŞAYIR
Adamlarda üz var imiş,
Adamlar üznən yaşayır.
Kimisi qəlbində günəş,
Kimisi buznan yaşayır.
Yenə də ərköyün olub,
İşi tamam oyun olub.
Əhrimən qolboyun olub,
Yenə Hörmüznən yaşayır.
Nədir bu günah sevgisi,
Günahların şah sevgisi?
İçimdə Allah sevgisi,
Bir şirin qıznan yaşayır.
Qəm üstünə qəm qalanır,
Misra-misra xırdalanır.
Xəyalım göydə dolanır,
Aynan, ulduznan yaşayır.
Solar bir gün gül olanlar,
Susar bir gün dil olanlar.
Kərəm kimi kül olanlar
Qəlbində köznən yaşayır.
Eşqlə doldurub camını,
Heyrətdə qoyur hamını.
Səsdən alır ilhamını,
Bu şair söznən yaşayır.

Bu mənəm, on il sonra –
Məni Tanrı göndərib,
Sənin üçün zamanı
On il geri döndərib.
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“Üç ustadlı sənətkar”

Qazaxıstanlı keramika ustası ilə
“Ustad” söhbəti
Keramika sənəti ilə bağlı mövzumuzu davam etdiririk. Bu dəfə keramika
ustası, Qazaxıstanlı rəssam Artyom Vladimiroviç Qorislavetslə söhbətimizi
təqdim edirik. O, Mir Teymur Məmmədovla birlikdə 2016-cı ilin yayı üçün
duet-keramika üzrə növbəti, 10-cu beynəlxalq simpoziuma hazırlaşır və bir
çox müştərək əsərlərə imza atıblar.
9-cu duet simpozium isə 2016-cı ilin fevral ayında Bakıda keçirildi.
Bu dəfə Azərbaycanın qonağı Artyom Qorislavets idi (Artyom ilk dəfə
idi ki, Azərbaycanda idi). Keramika Mərkəzi, Azərbaycan İncəsənət
Konsulluğunun, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən bu
simpoziumda Mir Teymur Məmmədovla Artyom Qorislavets ümumilikdə
13 iş ərsəyə gətirdilər. İşlərin mövzusu türk tarixi, adət-ənənələr, türk
damğaları ilə bağlı idi. İndi isə rəssam 2016-cı ilin yayı üçün növbəti,
10-cu simpoziuma hazırlaşır. “Ustad” sizə qazaxıstanlı rəssam Artyom
Qorislavetslə olan müsahibəni təqdim edir.

Məlumat: Artyom Qorislavets
Vladimiroviç 1979-cu ildə Cənubi
Qazaxıstanın Kentau şəhərində anadan
olub. 1996-cı ildə Cənubi Qazaxıstan
Dövlət Universitetinin bədii qrafika
fakültəsinə daxil olub, 2000-ci ildə isə
təhsilini başa vurub. 1998-ci ildən Vaştaq
İrina Aleksandrovanın studiyasında
keramikayla məşğul olmağa başlayıb.
Universiteti bitirdikdən sonra müstəqil
şəkildə yaradıcılıqla məşğul olur. Əsas
fəaliyyət istiqaməti bədii keramikadır.
Əsas fəaliyyət istiqamətini bədii
keramikaya yönəldib. 2002-ci ildə
Artyom Qorislavets
Cənubi Qazaxıstan regionu gənclərinin
Vladimiroviç
sərgisində iştirak edib. Elə həmin ildə
fərdi sərgisini keçirib. “Hislərin mozaikası” adlanan həmin fərdi sərgi Çimkənt
muzeyində nümayiş olunub. Rəssam müxtəlif illərdə Estoniyada, Çin, Latviya,
Belarusiya, Ukrayna və digər ölkələrdə keçirilən simpoziumlarda, sərgilərdə iştirak
edib. Artyom Qorislavetsin sonuncu fərdi sərgisi “Həyatın 7-ci küpü”ndə rəssamın
müxtəlif illərdə, dünyanın müxtəlif ölkələrində iştirak etdiyi 7 simpoziumdan olan
əl işləri, səyahət etdiyi yerlərdən fotolar nümayiş etdirilmişdi. Bu sərginin maraqlı
elementi salonun mərkəzində rəssamın sərgi üçün xüsusi hazırladığı 7 küpün nümayiş
olunması idi. Küp burda simvol idi (Çünki keramikayla məşğul olmağa başlayanlar ilk
olaraq küp hazırlamağı öyrənirlər). Rəssamın iştirak etdiyi 8 və 9-cu simpoziumlar
isə duet-simpoziumlar adlanır. “Ustad” jurnalının 2-ci sayında qeyd etmişdik ki, ilk
belə simpozium Qazaxıstanın Çimkənt şəhərində keçirilmişdi. Bu simpoziumda
Azərbaycandan Mir Teymur Məmmədov, Qazaxıstandan isə Artyom Qorislavets
iştirak etmişdi. Onlar 14 iş ərsəyə gətirmişdilər.
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sənət

– Keramika sənəti ilə nə
zamandan məşğul olmağa
başladınız?
– Uşaq yaşlarımdan məndə bu sənətə
maraq var idi. Yeniyetmə vaxtlarımda,
universitetdə oxuyarkən daha da artdı
və dərinləşdi. Hələ də yeni keramika
texnikaları öyrənirəm. Keramika sənəti
ilə məşğul olmaq insandan bir çox
bacarıqlar tələb edir: heykəltaraşlığı,
təsviri sənəti, qrafikanı bilməlisən.
Piqmentlər, oksidlər və duzlarla işləmək
üçün kimyadan xəbərin olmalıdır. Və
nəhayət, sobalardan düzgün istifadə
etmək üçün elektrik sahəsi üzrə biliklərə
malik olmalısan. Bir sözlə, keramika bir
neçə peşəni özündə birləşdirən universal
sənət növüdür. Qeyd edim ki, bu
yaxınlarda anam mənə babamın kərpic
zavodunun direktoru olduğu haqqında
danışdı... Yəqin ki, gilə marağım
babamdan gəlirmiş.
– Azərbaycan keramika
sənətindən yeni nə isə öyrəndinizmi?
– Təəssüf ki, Azərbaycanda müasir
keramika sənətini tədris edən məktəb
yoxdur. Amma Mir Teymur Məmmədov
təcrübəsini mənimlə bölüşdü, ondan çox
şey öyrəndim. Onun keramika mərkəzi
həqiqətən də unikal bir yerdir. O bu
mərkəzi öz əlləriylə yaradıb və təşkilində
heç kim ona kömək etməyib. Bu onun
əməyinin nəticəsi, gücü, enerjisidir.
– Bəs Qazaxıstanda vəziyyət
necədir? Orda müasir keramika
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məktəbləri varmı?
– Yox, sizdə necədirsə, bizdə də elədir.
Yalnız bu işə marağı olan şəxslər
öz güclərinə nəsə edə bilirlər. Şəxsi
təşəbbüslə yaranan böyük işlərə tarixdən
də çoxlu nümunə gətirmək olar. Biz
də inanırıq ki, Beynəlxalq Keramika
Simpoziumu beynəlxalq keramika
aləmində məşhurluq qazanacaq.
– Keramika üzrə Beynəlxalq duet
simpoziumunda iştirak edərkən
Azərbaycan gili ilə Qazaxıstan gili
arasında hansı fərqləri hiss etdiniz?
– Gilin dünyada bir çox növləri
var. Təbii ki, mən yerli gillə işləməyə
öyrəşmişəm. Bəzən elə olur ki,
vətənimdə yeni gil növlərinə rast gəlib
onları təcrübədən keçirirəm və çalışıram
ki, doğru seçim edib mükəmməl iş
ərsəyə gətirim. İnsan təbiətcə daima
təkmilləşməyə, mükəmməlliyə can
atır. Elə bunun nəticəsidir ki, Mir
Teymur Məmmədov Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrindən topladığı 7 növ
gil nümunəsini birləşdirərək yeni gilin
müəllifinə çevrilib. Burda məni cəlb
edən ideyadakı “7” rəqəminin sirridir.
Bu rəqəm müqəddəs rəqəmdir. Təbiətcə
gil qədim köklərə malik olan faydalı
qazıntıdır. Onun yaşı Yer kürəsinin yaşı
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qədərdir. 7 gil növünü birləşdirmək
ideyası məni vətənimdə bunu təcrübədən
keçirməyə, öz reseptimi yaratmağa
ilhamlandırdı. Azərbaycan müxtəlif
gil növləri ilə zəngin məmləkətdir.
Bura insanı heyrətə gətirən palçıq
vulkanlarının, dağın ətəyindən çıxan
təbii qazla alovlanan Yanardağın,
atəşpərəstlərin Suraxanıda inşa etdikləri
Atəşgahın vətənidir. Bu məkanlar
keramika ilə əlaqəlidir. Mir Teymur
Məmmədovun sayəsində mən bu yerlərlə
tanış oldum. Təbiətdə canlı olaraq gilin
və alovun bir yerdə təzahürünü görmək
məni bir keramikaçı kimi heyrətləndirdi.
– Bildiyimə görə, sizin də belə
bir sərginiz olub : “7 küp həyat”.
Həm də bu sərgidə iştirak etdiyiniz
7 simpoziumdan olan əl işləriniz
sərgilənib. 7 simpoziumdakı hansı 7
məqam sizin üçün unudulmazdır?
– Hər simpozium özü-özlüyündə
unudulmazdır. Onların hər biri haqqında
danışmaq üçün gərək ayrıca bir məqalə
yazasan. Amma qısaca onu deyə bilərəm
ki, mənim üçün hər simpozium kiçik
bir bayrama çevrilib. Bu başqa ölkəyə
səyahət etmək, yeni mədəniyyətlə, yeni
gil və sobalarla tanış olmaq, maraqlı
insanlarla ünsiyyət yaratmaq imkanı
verir.
– Əsərlərinizin əksəriyyəti dağ
şəklindədir. Bu sizin simvolunuzdur?
– Onlar daha çox vertikalşəkillidirlər.
İnsan fiquruna bənzəyən kompozisiyalardır. Bəlkə də elə insan fiqurunun
özü də dağa bənzəyir. Hər kəs bunu
fantaziyasına, təfəkkürünə uyğun qəbul
edir.
– Keramika sənətində kimi
özünüzə ustad hesab edirsiz?
– Mənim 3 ustadım var: həyat,
təbiət və simpoziumlar. Həyatboyu
nəsə öyrənir, təbiətdəki rənglərdən,
formalardan ilhamlanır, hər simpoziumda
isə səninlə çiyin-çiyinə işləyən,
ünsiyyətdə olan insanlardan enerji alır,
onları yaradıcı ruhun və pozitivliyinlə
sevindirirsən.
Söhbətləşdi: Səma Fuadqızı
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cənubdan izlər

“Ş” hərfini uşaqlara “Şah” sözü ilə
öyrətmək istəməyən

Səməd Behrəngi
Və “Azadlıq verilmir, alınır” həqiqətinin onun nağıllarındakı açıq
ifadəsi

Behrənginin İran dövlətinin gizli təşkilatı olan Savak tərəfindən
öldürüldüyü güman edilir
“Yox ana, mən artıq bu gəzilərdən
bezmişəm. Mən getmək istəyirəm.
Yəqin fikirləşəcəksən ki, bu sözləri
mənə kimsə öyrədib. Elə deyil, anacan,
mən çoxdan bu fikirdəyəm. Ancaq
başqalarından da çox şeylər öyrənmişəm.
Məsələn, görmüşəm ki, bir çox balıqlar
yaşlandıqdan sonra gileylənirlər ki,
ömürlərini mənasız keçirmiş, çürümüşlər.
Bilmək istəyirəm ki, doğrudanmı
yaşayış elə darısqal bir mühitdə
çabalayıb yaşlanmaqdır, yoxsa başqa
cür də yaşamaq mümkündür?.. (Səməd
Behrəngi. “Balaca qara balıq”
hekayəsindən...)”
Eynən bu örnəkdə “Balaca qara
balıq” hekayəsinin qəhrəmanının
dediyi kimi, ömrünü başqa cür
yaşamaq – mənalı keçirmək, ”Güney
Azərbaycan kəndlilərinin canlı dili,
sürgünə düşmüş gələnəklərin oyaq
vicdanı, ”Heydərbabaya salam”ın
sətirləri arasında dünyaya ayaq açıb,
Savalana, Xalxala tərəf üz tutan gəzərgi
bir öyrətmən (Cəlal Al Əhməd)” və
qələm əhli olmaq, ”düzü-düz, əyriniəyri” yazaraq xalqı cəhalət yuxusundan
oyatmaq, onu xoşbəxt görmək üçün
dünyaya gəldi böyük Səməd Behrəngi...
Yaşadığı mənalı ömür payı ilə Tanrının
Güney xalqına–insanlığa bəxş etdiyi özəl
bir naxış oldu...
Hicri 6 şəhrivər 1318-ci il 24 iyun
1939-cu ildə doğuldu dünyanın möcüzəli
şəhərləri sırasında özəl yeri olan qədim
Təbrizdə... Atası İzzət kişi sadə zəhmət
adamı – evlərə, mehmanxanalara,
çayxana və idarələrə tuluqda su daşıyan
tuluqçu, anası isə evdar qadın idi. Lakin
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kiçik Səmədi əzizləyərək ”Qarabala”
deyə çağıran İzzət kişi – sahibkara
boyun əymək istəməyən qürurlu ata
o, doğulandan bir gün öncə ərbabla
dalaşdığına görə işdən çıxarılmışdı.
Anasının: “Filankəs bir iş yerində 4
ildir işləyir, ancaq heç vaxt ərbabla
dalaşmayıb. Sən isə il qurtarmamış işdən
çıxarılırsan”, – suçlamasının cavabında
İzzət: “Mən başqaları kimi ərbaba
yaltaqlana bilmərəm. Kimlərdənsə
casusluq etməyi bacarmaram. Elə
dalaşmağımız da buna görədir”, –
demişdi... Səməd bu ər kişinin, mənliyini
hər şeydən uca tutan nər atanın tərbiyəsi
altında böyüyür, tökdüklərini yığa-yığa
məktəb yaşına çatır...
Ailə çətinliklə dolandığından böyük
qardaşı Əsəd kimi, Səməd də təhsilini
ali məktəblərdə deyil, Təbriz Pedaqoji
Kollecində davam etdirməli olur.
Öyrəncilik çağlarında o, asudə vaxtını
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səmərəsiz keçirmir, bir neçə yoldaşı ilə
birlikdə ”Xənde” (”Gülüş”) adlı həftəlik
divar qəzeti buraxmağa nail olur. Elə
həmin çağlardan da yalnız gerçəkləri,
yaşadıqlarını və yaşamı boyunca
gördüklərini ”düzü-düz, əyrini-əyri”
yazmağa başlayır. Texnikumu bitirdikdə
Azərşəhr – Tufarqan bölgəsinin gözdən
uzaq, könüldən iraq, ucqar bir kənd
məktəbinə – Mamağana (Goğana)
müəllim işləməyə göndərilir. Hər bir
sosial inkişafdan geridə qalmış kəndi
Səməd özünəməxsus şəkildə “Tanrının
belə unutduğu yer” adlandırmışdı...
Sonra Təbriz universitetinin filologiya
fakültəsinə (qiyabi) daxil olur, 1961-ci
ildə universiteti bitirir və ingilis dili və
ədəbiyyatı üzrə filoloq, eyni zamanda ali
dərəcəli müəllim ixtisasına yiyələnir...
Səməd Behrəngi bundan sonra
bütün şüurlu ömrünü körpələrə, ölkənin
gələcəyinin qurucuları olacaq uşaqlara
həsr edir. Onların savadlanması və
ədəbiyyatı öyrənərək əsl insan, elin
dərdlərinə məlhəm ola biləcək bir
vətəndaş kimi böyüməsi qayğısına qalır...
Əsərlərində də uşaqların yaşantılarını,
Azərbaycanın, eləcə də İranda yaşayan
digər xalqların dərd və problemlərini
qələmə alır, körpə fidanlara anladır ki:
”Silləyə sillə ilə cavab vermək, öz haqqını
son damlasına kimi almaq gərəkdir...”
”Ulduzla danışan gəlincik” öyküsündə
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o, kasıb, yoxsul təbəqənin tərəfində
olduğunu, onları düşündüyünü Ulduzun
dili ilə belə ifadə edir: ”Mənim nağılımı
yoxsul, naz-nemətdən məhrum olan
uşaqlar üçün yazın...”
Var-gücü ilə çalışır ki, soydaşları
arasında mövcud olan kütləvi savadsızlığı
aradan qaldırsın. Təsadüfi deyil ki, Məcid
Təbrizivənd onun ədəbi-bədii yaradıcılığa
savadsız kəndlilər üçün ərizə yazmaqla
başladığını qeyd edib...
...Bu, danılmaz bir gerçəkdir ki,
Səməd Behrəngi “yaşayışında da, dərs
otağında da, yazı masasının arxasında
da, öz ədəbi dünyasında da, hər
şeydən öncə öyrətmən idi (A.Ə.Haşimi
Cavanşir).” Çiynində uşaqlaraşagirdlərinə paylayacağı müxtəlif kitablar,
bədii əsərlər, nağıl və dastanlar dolu
heybəsi, gözlərində sabaha hüdudsuz
sevgi, üzündə isə çox vaxt gülüş olan
bu eynəkli, fədakar müəllim hər bir
soydaşının sevimlisi idi...
O, yasaq olunmuş Ana dilini uğrunda
öləcək qədər çox sevirdi... Ana dilində
təhsil almaq imkanının olmaması və bu
durumdan çıxış yollarının axtarılması
məsələsi Səməd Behrəngini ən çox
düşündürən problemlərdən biri idi. Öz
dövründə bu problemin çıxış yollarından
biri kimi Ana dilində dərsliklərin yazılıb
çap edilməsində görürdü. Səməd
Behrəngi Mir Mehdi Etimad, Mirzə
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Həsən Rüşdiyyə, Həbib Sahir kimi
öndərlərin qutsal işini davam etdirməyə
qalxışdı, uşaqların anlaya biləcəyi sadə
türkcədə “Əlifba” kitabı yazdı, lakin
İranın rəsmi qurumları bu dərsliyin
çapına icazə vermədi və İslam-i İrşad
idarəsi tərəfindən geri qaytarıldı... Bu
etirazın əsas səbəbi isə Azərbaycan
türklərinin ana dilində təhsil almasının
qarşısına çəkilən keçilməz sədd idi. Bu
addımı Səmədin böyük qardaşı vaxtilə
siyasi akt kimi qiymətləndirmişdi. Çünki
qardaşının ona ünvanladığı: “Мən
imzаmı хаlqın zehninə cəfəngiyyat verən
bir çox müəlliflər kimi kitabın üstünə
yaza bilmərəm. Мən ömrümdə bir dəfə
olsun “Ş” hərfini uşaqlara “Şah” sözü ilə
öyrətməmişəm. “Şahbanu” və “Vəliəhd”
sözlərinin üstündən atılıb keçmişəm.
Мən kitabımın birinci səhifəsini onlara
necə həsr edə bilərəm? Qoy evimizin
damı uçsun... Bəli, qardaşım, onlar
mənə bunu təklif edirdilər. De görüm,
nə etməliyəm? Bütün həqiqətləri və
şərəfimi bu kitabın yolundamı qoyum?
Bəs onda şagirdlərimə, uşaqlara nə
cavab verə bilərəm? “24 sааt yuxuda
və ayıqlıqda” hekayəmi məşğuliyyət
üçün yazmamışam. Оna görə yazmışam
ki, sən dünyanın hər yerində yaşayan
öz balaca qardaşlarını yaxşı tanıyasan.
Оnların dərdlərinin çarəsi haqqında
düşünəsən...”– sözlərində, təbii, həmin
qadağanın sirri və hansı mətləbin
gizləndiyi aydın olur...
Əlbəttə, ədibin ”Bayatılar”, ”Paraparalar”, “Azərbaycan əfsanələri”,
“Azərbaycan və məşrutə”, “Folklor və
şeir”, “Məqalələr toplusu” kimi kitabları
sırasında bu günədək çap olunmamış
həmin ”Əlifba” kitabı da vardır.
Səməd Behrəngi kamil pedaqoq
olmaqla yanaşı, həm də orijinal dəstxəttə malik istedadlı öykü yazarı, XX
əsr İran və Azərbaycan ədəbiyyatının
ən görkəmli nümayəndələrindən biri
idi. Güney Azərbaycanda çağdaş dövr
uşaq ədəbiyyatının yaranması məhz
onun şərəfli adı ilə bağlıdır. Uşaqlar üçün
nağıllar, həmçinin baş qəhrəmanları
əsasən ünsiyyətdə olduğu şagirdləri olan
və onların başına gələn olaylardan bəhs
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edən son dərəcə maraqlı öykülər qələmə
alırdı. “Adət”, “Binam/ Adsız”, ”Narınc
qabığı”, ”Balaca qara balıq”, “Ulduz və
qarğalar”, ”24 saat yuxuda və ayıqlıqda”,
”Çuğundursatan oğlan”, “Bir hulu, min
hulu”, “Məhəbbət nağılı”, “Təlxun”,
“Ləbi satan uşaq”, “Qoca arvad və qızıl
cücəsi”, “Koroğlu və keçəl Həmzə”,
”Ulduzla danışan gəlincik”, “Çox
bəxtiyar ağa” və s. kimi hekayələrində
o, bulaq suyu kimi dumduru, saf uşaq
dünyasından böyüklərin bulunduğu aləmə
bir pəncərə açır və açdığı pəncərədən
toplumu bütün çizgiləri, ayrıntıları ilə
yaşlıların gözləri önündə canlandırırdı...
Əsərlərini ”Biz uşaqlara oğurluq
etmə, yalan danışma kimi məsləhətlər
vermək əvəzinə, onların oğru olmalarının
səbəbini açıb göstərməliyik. Çünki
insanları yetişdirən mühitdir. Yaxşı
insan yetişdirmək istəyiriksə, mühiti də
yetişdirməli və insaniləşdirməliyik”, –
əqidəsilə yaradırdı Səməd Behrəngi...
Uşaq təbiətini anlayan təcrübəli pedaqoq
kimi körpə fidanlara yalnız doğruya
inam, həqiqətə sevgi, şərə, pisliyə və
xəyanətə, ağa qara, yalana həqiqət,
gözyaşlarını sevinc şəlaləsi, hıçqırığı
gülüş, məhrumiyyətləri Tanrının qisməti
kimi qələmə verənlərə nifrət aşılayırdı.
Bu nifrətin onların yaşamı üçün, yaxşını
pisdən ayıra bilməsi üçün gərəkli
olduğunu düşünürdü.
Doktor Мənuçöhr Hezarxani
“Balaca qara balığın dünyagörüşü” аdlı
məqaləsində yazır ki, “Behrənginin
uşaqlara öyrətdiyi nifrət (əgər o,
öyrətməsə, həyat özü öyrədəcəkdir)
insani bir nifrətdir. Pisliyə, xəyanətə,
pislərə və xəbislərə nifrətdir. Süni və
saxta sevgi və məhəbbətin mübəlliğləri
iki min ildir ki, məsələni ört-basdır etmək
üçün bihudə səy göstərirlər. Lakin bir
dəfə belə, onu məntiqi şəkildə həll etmək
fikrində olmamışlar...”
Səməd öz əsərlərini fars dilində
qələmə alır, elin yaratdığı ağız ədəbiyyatı
nümunələrini də fars dilinə çevirir, bu
dilin oxucularına göstərirdi ki, onun
da xalqının ana dilində – Azərbaycan
türkcəsində zəngin ədəbiyyatı, böyük
mədəniyyəti vardır.
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...Lirik əhvali-ruhiyyədə yazılan və
mənsur şeir təsiri bağışlayan “Qar
dənəcikləri” hekayəsində də oxucu
gerçəklərin ayrıntılarına varmaqla yanaşı,
yazarın iç dünyası, kövrək duyğuları ilə
də baş-başa qalır...
“Alışqanlıq” hekayəsində Səməd
Behrənginin növbəti tənqid hədəfi
savadsız, məktəbdə gününü şagirdlərə
bilik əvəzinə, mənasız, cəfəng, tutaq
ki, şüşənin rəngi nədir? – kimi suallar
verərək bütün dərs boyu cavabını
gözləməklə vaxtını öldürən, şagirdlərsə
olmayan doğru cavabı bilmədikdə bütün
sinfi aşağı səviyyəli kimi qiymətləndirərək
direktora şikayət edən və özünü bilikli
göstərən diplomlu şarlatanlardır. Səməd
dərindən təəssüflənir ki, belə yaşayışa
alışmış səviyyəsizlər də müəllim adını
daşıyır, ömrünü uşaqlara cəfəngiyyat
danışmaqla başa vurur, xalqın
kasıbçılıqla, bir qarın ac, bir qarın tox
böyütdüyü və məktəbə gətirib ona etibar
etdiyi balalarını mənən şikəst edirlər:
“Beləncik işlərə və sözlərə öyrətmən
alışdı: bu tür dərs verməyə, balaca
uşaqları ayaqyalın, qıçı açıq görməyə,
onların oxula gələndə yaşlı gözlərinə
baxmağa, iş yerinin zırt-pırtına... İdman
saatlarında iki dənə cırıq topu əlli dənə
öyrəncinin qabağına atırdı ki, idman
eləsinlər. Beləcə, onda hər şeyə alışqanlıq
oldu. Uşaqlara, onlar ki, hələ bilmirdilər
şişənin boyağının rəngi nədir?..”
“Ahın nağılı” ailəsini sevən, üç qızının
qayğısına qalan və onların istəklərini
yerinə yetirən cəfakeş bir atanın ağıllı,
fərasətli kiçik qızının nəfsinin qulu olan
xəbis insanların bədbəxtliyə sürüklədiyi
neçə-neçə insanı sehr və əfsunun
köməyilə əvvəlki xoşbəxt həyatına
qaytardığından bəhs edir. Ustad yazar
“Təlxun” povestində bu mövzunu
daha da genişləndirir və bu dəfə tacir
atanın yeddi qızının arzusunu necə
gerçəkləşdirməsindən bəhs edir. Kiçik qız
Təlxunun atasından: ”Bir ürək, bir ciyər”
istəyi folklora söykək çox dərin mənaları
özündə ehtiva edir. Səməd bu istəklə
uşaq və gənclərə ürəkli, cəsarətli olmaq,
ağciyər olmamaq və mübarizələrdə
udmaq ismarıcını yollayırdı...
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“Adsız” hekayəsində insanın bəlli bir
adla çağırılmasının gərəkliliyi, özünün
də daşıdığı ada layiq olması məsələsini
əsas götürən Səməd Behrəngi cahillik
girdabında çabalayan soydaşlarını Sabir,
Mirzə Cəlilsayağı gülə-gülə tərbiyə etmək,
gözünü açmaq və gerçəkləri göstərmək
yolunu tutmuşdur. Arvadı tərəfindən
başqa birisi ilə aldadılan kişinin cahilliyinə
acıyan müəllif gülə-gülə ona gerçəkləri
anlatmaq istəyir və əsərin sonunda
öz evinin qapısını döyən “Adsız”ın
arvadının “De görüm adın nədir? Adını
deməsən səni içəri buraxan deyiləm”,
– sualı qarşısında düşündükləri onun
nə dərəcədə cahil və bədbəxt olduğunu
yansıdır: “Doğrudan da adı nə idi? Bunu
daha oxumamışdı. Adını unutmuşdu.
Bəlkə də doğuluşdan adı yox idi. Kaşki
bu cür olardı, o anda ovunardı, öz-özünə
diyərdi: bizim eşşəyimizin qoduqluqdan
quyruğu yox idi. Amma bilirdi ki, nə
vaxtsa adı var imiş...”
“Balaca qara balıq” hekayəsində
“Lütfən məni təhqir etməyin! Mənim
adım Qaraca balıqdır. Siz də adınızı
söyləsəniz tanış olarıq”, – fikri də insanın,
yaxud hər bir canlının doğuluşdan bəlli
bir adı daşımalı, harda olursa-olsun,
həmin adla çağırılmalı olduğunun
təsdiqidir...
Onun “Adət”, “Binam (Adsız)”
hekayələri 1959-cu ildə dərc edilir...
“Balaca qara balıq” hekayəsini isə 1960cı illərin əvvəllərində yazır. Bu öykü
Səmədə böyük uğur gətirir, yaşamının
manifestinə dönüşür, adını bir sıra
dünya ölkələrində tanıdır... Belə ki,
əsər 1965-ci ildə İtaliyanın Boloniya
şəhərində keçirilən Uşaq Ədəbiyyatı
üzrə Beynəlxalq Festivalın qalibi olur və
qızıl medala layiq görülür. Birinci yeri
tutduğuna görə “Balaca qara balıq”
hekayəsi italyan, fransız, ingilis və türk
dillərinə çevrilərək nəşr edilir.
Təkcə o taylı-bu taylı Azərbaycanın
deyil, xarici ölkə ədəbiyyatşünaslarının da
yüksək qiymətləndirdikləri “Balaca qara
balıq” hekayəsinin özəlliklərindən daha
ətraflı bəhs etmək istəyirəm.
Uşaq ikən arxın sonu haradır? – deyə
xəyallara dalan, “ancaq arxın başlanğıcı,
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sonu olmaz, arx hər zaman axar və heç
yerə də çatmaz” düşüncəsindən o yana
adlaya bilməyən anasından, milyonlarla
balıqdan – əslində soydaşlarından
fərqli olaraq “Dünyada hər şeyin sonu
yoxdurmu? Gecə ilə gündüzün sonu
var; həftənin, ayın, ilin sonu var, deməli
sularında üzdüyümüz bu arxın da sonu
var!” qənaətinə gələn və suallarının
cavabını bulmaq üçün səfərə çıxan
Qaraca balıqdan...
Əsər hansı cəhətlərinə görə bu gün
də öz aktuallığını saxlayır və sətiraltında
saxlı böyük mənaları ilə diqqət çəkir?
Ədib ilk başlanğıcdan vurğulayır ki,
sükunət məğlubiyyətdir, hərəkət etmək,
mübarizə aparmaqsa istəyinə nail
olmağın ən kəsə yoludur. Dünyanı,
coğrafiya elmini, haradan gəlib haraya
getdiyimizi öyrənmək, bilmək lazımdır, –
yazan Səməd uşaqlara Qaraca balığın dili
ilə öyrədir ki, “Hər şeyin bir başlanğıcı
olduğu kimi, sonu da var. Bütün çaylar
və arxlar axıb dənizə tökülür. Ancaq
bəziləri də bataqlıqlara hopur”.
Ayın söylədiklərinə əsasən isə diqqəti
ay işığının necə yarandığına yönəldir:
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“Sevgili Qaraca balıq, mənim işığım
yoxdur. Mən işığı günəşdən alıb yerə
göndərirəm...” Bu sözlərdən sonra
əsas mətləbin üzərinə gəlir, əgər insan
– sətiraltında isə bir xalq (əsarətdə olan
Güney türkləri) istəsə, hər şey əldə edə
bilər: – Sən heç bilirsənmi ki, insanlar
uçub gəlib mənim üzərimə qonmaq
istəyirlər? Çətin işdir, ancaq insanlar
istədikləri hər şeyi…”
Cəsarət və bilik bütün bağlı qapıları
insanın üzünə açır və müşkülləri
asanlaşdırır, – kimi mətləbləri Balaca
qara balığın dostlarının fikirlərilə
kiçikyaşlı oxucularına çatdırır: “Sən
bizi cəhalət yuxusundan oyatdın. Bizim
ağlımıza gəlməyən şeyləri sən bizə
öyrətdin. Görüşmək üzrə qorxmaz və
bilgin dost”.
Vurğuladığı önəmli mətləblərdən
digərini isə sətiraltı deyil, açıq şəkildə
bəyan edir: – Güc birlikdədir!
Səməd Behrəngi “El bir olsa zərbi
kərən sındırar” gerçəyini Balıqudan
quşunun: “...dəniz axtarışında olan
balıqlar o qədər çoxalmışlar ki, balıqçılar
balıq tutmaq üçün dənizə tor atanda toru
dartıb balıqçıların əllərindən çıxarır və
dənizin dibinə aparırlar”, – sözlərilə ədəbi
müstəviyə gətirir. El-obaya, xalqlara
bədbəxtlik, ölüm gətirən qara qüvvələrin,
xəbisniyyətli insanların iç üzünü açır,
uşaqlara Balaca qara balığın dili ilə
anladır ki, azadlıq verilmir, alınır. Bunun
üçün çaba göstərmək, planlı şəkildə
hərəkət etmək gərəkdir: “Arxadaş,
ağlamaq, ananı çağırmaq çarə deyildir.
Qalx və öz azadlığın uğrunda fikirləş, bir
iş gör”.
Hakim sinfin əsrlərdən bəri yürütdüyü
“Parçala, daxili iğtişaşları alovlandır,
təriqət davalarına meydan ver, insanları
bir-birinə qırdır, rahatca hökm sür”
siyasətinin davam etdiyinə Balıqudanın
“Özgürlüyünüzü qazanmaq üçün o qara
balığı öldürməlisiniz!” sözlərilə diqqət
çəkən Səməd Behrəngi vurğulayır ki,
düşmənin məkrli siyasətinə uymaq
olmaz: “Kəsinlikə onun təklifini qəbul
etməyin. Bu riyakar balıqudan istəyir bizi
bir-birimizə öldürtsün. Mənim bir planım
var…”
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O, uşaq saflığı ilə düşünür ki, həyatda
hər şeyin bir bədəli var, əgər mən
(sətiraltında) heç kimlə düşmənçilik
etmirəmsə, nə üçün düşmənçilik
və pislik görməliyəm, nədən mən
“yeyilməliyəm?”: “Balıqudan quşunun
gücü mənə çatarmı? Ancaq mən ki ona
heç pislik etməmişəm, bizim ki aramızda
heç bir düşmənçilik yoxdur, nədən məni
yemək istəsin?”
Yersiz lovğalıq və təkəbbür, xudbinlik,
cahillik, savadsızlıq bütün bəlaların
törədicisi kimi onun əsas tənqid
hədəfləridir. Özlərini əsl-nəcabətli, ulu
soylu, bütün yaratıqlardan gözəl sayan
çömçəquyruqlara cavabında onun tənqid
hədəfi və istəyi bir daha aydınlaşır:
“Sizin özünüzü bu qədər bəyənmiş
olmanızı heç ağlıma gətirməzdim.
Ancaq olsun, mən sizi bağışlayıram.
Çünki bütün söylədikləriniz cəhalətiniz
və bilgisizliyiniz üzündəndir. Cahil
olmasaydınız, bilərdiniz ki, dünyada
sizdən fərqli çoxları var ki, görkəmləri
özləri üçün çox da sevimlidir.”
Mövcud durumdan ağılla düşünüb
çıxış yolu tapmağın da mümkünlüyünü
göstərir. “Niyə məni diri-diri
udmursunuz? Mən o balıq türlərindənəm
ki, öldükdən sonra bədənləri zəhər
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tuluğuna dönür...” Tədbirli və ağıllı
Qaraca balığın qurğusu işə yarayır.
O, ağılla düşünərək Balıqudan quşun
kisəsindən-ölümün pəncəsindən, xilas
olur, ancaq tamamilə qurtula bilmir,
çünki Balıqudan quş onu yenidən ovlayır.
Onun kisəsində ovlanmış çoxlu sayda
soydaşlarını görən Qaraca balıq “naqqanı
öldürmək və bütün balıqları bu qəddar
heyvanın təhlükəsindən qurtarmaq
istəyilə” Qızboğanın bağışladığı qılıncla
kisəni yırtaraq soydaşlarını xilas edir, özü
isə müəmmalı şəkildə yoxa çıxır...
Qızboğanın: “Mən artıq getməliyəm.
Çocuqlarım yuxudan oyanmışlar”;
Balıqlardan birinin isə “Xanım, övladını
lazımınca tərbiyə etməmisən, indi
də cəzasını çəkirsən”, – fikirlərilə
valideynlərə övladlarını doğru-düzgün
tərbiyə etməyin, hər işdən öncə uşağa
məhəbbət və şəfqət göstərməyin gərək
olduğunu xatırladırdı...
Çox gənc yaşında 1968-ci il avqustun
31-də İranda Xumarlı yaşayış məntəqəsi
yaxınlığında Araz çayında müəmmalı
şəraitdə boğulan Səmədin İran dövlətinin
gizli təşkilatı olan Savak tərəfindən
öldürüldüyü güman edilir.
Səmədin bütün xalqı göz yaşında
boğan ölüm günü – 31 avqust 1968-ci
il tarixində hər bir soydaşı kimi, böyük
bir faciə yaşayan və bu gerçəyə inana
bilməyən yaxın dostu Cəlal Al Əhməd
həmin olayla bağlı yazırdı: ”İndi mən
necə inanım ki, Səməd ölübdür? Olmaya
”Balaca qara balıq” yenidən doğulmaq
üçün Araz çayı ilə Xəzərə qovuşub? Bir
gələnəyin, bir dilin, bir ulusun ortağı
olan çayda boğulub Səməd. Mədinə
müsəlmanlar üçün necə qutsal idisə, Araz
da Səməd üçün o qədər qutsal idi”.
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XİLASKAR, yaxud
QƏZALI YOLLARLA
– Heç bilmirəm neyləyim...
Başımı qaldırıb liftdəki ağsaçlı,
ortaboylu adama baxdım. O da xırda,
qıyıq gözlərini üzümə zillədi. Yaşlı olduğu
hiss olunsa da, üzündə bir dənə də qırış
yox idi. “Arsız adama oxşayır. İlişdim
də...” – deyə düşünsəm də, dilim başqa
söz dedi:
– Mənimləsiz?
– Bə kimnənəm? Səndən başqa adam
var burda?!
“Mənimlə necə danışır ey... Elə bil
çoxdan tanıyır. Di gəl də...”
– Onu demək istəyirəm də... Heç
bilmirəm, necə yaşayım. Voobşe, yox
e.., deginən mən yaşayırammı?
– Mən?
– Nə fərqi var kim? Dedim alim
adamsan...
“A... Haradan bildi elm adamı
olduğumu?.. Yox... Ola bilməz, yəqin
istehzayla deyir... Bəlkə ekstrasensdir?
Nə desən olar. Elə görünüşü də
birtəhərdir, qəribədir...”
Səsindəki istehza xoşuma
gəlmədiyindən üzümə bir az sərt ifadə
verib başımı saldım aşağı, yəni “məni
narahat eləmə”. Amma adam da o
qədər həssas olana oxşamırdı. Çənəsi öz
işindəydi:
– Altmış il yaşadım, bir dərdə dərman
ola bilmədim. (“Yaxşı ki, hələ qadın
olduğumu nəzərə almağa mədəniyyəti
çatır... Bu fikri acıqlananda bizimki
daha sərt ifadə edir...”) Kimə nə elədim,
razı qalan olmadı. Özümü bilə-bilə
yedizdirdim bu acgöz dünyaya... Eh!...
İnsanın nəfsi nəymiş, balam, nəymiş?!...
Doğru oldum, əyri gördülər məni. Əyri
oldum, dedilər, səndən düzü yoxdur,
amma nəticə düz çıxmadı. Doğru oldum,
hamı qaçdı məndən. Gördüm olmur,
kişiyəm axı, gərək mənim də dostumtanışım olsun. Dar gündə qapımı döyən
olsun. Oldum əyri. E... Bilsən, nə
həngamədir. Kef çəkdilər ey... Mən də
dedim, day dünyanın yiyəsi mənəm...
“Dərə xəlvət, tülkü bəy”. Elə bildim,
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Könül Aydın
görən yoxdur, yedim də, yedizdirdim
də. Amma demə, kim görməsə də, O
görürmüş, – baş barmağı ilə yuxarı işarə
etdi. Elə bildim, liftin tavanına kamera
yerləşdiriblər, başımı qaldırıb yuxarı
baxdım. Yox...
– Ora niyə baxırsan? Orda kim var ki?
Başımızın üstündəki O gözəgörünməzi
deyirəm, ay alim...
“Of, yenə... Bu, mənə niyə istehza
edir e?”
– Hə?!.
– Hə! Çırpdı məni yerdən yerə. “Nə
yemisən, turşulu aş”. Allah ölənlərinizə
rəhmət eləsin, nənəmin sözü idi. Biz
anamıza “nənə” deyirdik.
– Allah rəhmət eləsin.
Gözləri doldu birdən-birə.
– Qocalıq da bir kopolu iş deyilmiş...
– deyib əllərinin arxasıyla gözlərini
ovxaladı. Sonra şalvarının yanlarına sildi
əlinin arxasını.
– Hə, qızım, dedim, adam olum,
adamlarım olsun. Adam nə gəzirmiş...
Hamısı yal... Tövbə, Əstəğfürullah.
Nə isə, Allah şeytana lənət eləsin.
Yazıq şeytan, şeytanın nə günahı
var?! Görəsən, indi yer üzündə diş
qurdalamağa şeytan qalıb? Özümüz
şeytanıq də... Şeytan qələt eləyir
yanımızda. Şeytan istefaya çıxmış olar,
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həm də çoxdaan... – deyib çənəsini irəli
uzadaraq uzağı işarə etdi.
Liftin qapısı açıldı on altıncı
mərtəbədə:
– Üzr istəyirəm, mən çatdım, – deyib
saxta bir təəssüflə üzünə baxdım.
– Mən burda qalacam, rəhmətliyin
qızı?! Damda yaşayan Karlson deyiləm
a...
Gülmək tutdu məni. Elə indicə fikir
verdim ki, karlson olmasa da, bir az
oxşayır. “Adını yaxşı tapıb” düşüncəsi
məni bir az da güldürdü. Amma onun
çənəsi öz işindəydi yenə də:
– Gülmə, qızım, gülmə. Amma düzünü
de, çox gülməli görünürəm?
– Yoox...
– Amma özümə gülməli görünürəm, –
deyib yenə kövrəldi.
“Görəsən, nədir dərdi? Gülməli
mənəm ey, dərdsiz adam var indi?!”
– Bir az dur, sözümü tamamlayım,
gedərsən. Vaxtını çox almaram. Bilirəm,
o çolpalar səni gözləyir. Kişi kimi bütün
günü çalışırsan.
– Nə bildiniz? Tanıyırsınız məni?
– A... Ayıb söhbət deyilmi? Qonşu
deyilikmi?
– Qonşuyuq?
İndi o, mənə dəli kimi baxırdı.
– Qulağının dibində yaşamıram,
burada?! – deyib qapıbir mənzili göstərdi.
– Bağışlayın, mən elə bilirdim, orada
adam yaşamır.
– Bax, atan rəhmətlik. Gəldinmi mən
deyənə? Axı nəyinə də lazım, biləsən ki,
burda adam yaşayır, ya yox?!. Voobşşe,
mən yaşayırammı?! Bəs bayaqdan
səndən soruşduğum nədir? Bayaqdan
soruşmurammı, mən niyə yaşayıram,
voobşşe, yaşayırammı? Amma bundan
sonra yaşayacam. Tapdım, nə üçün
yaşamalıyam. İnsanların yaşamağı
naminə. Bircə adamı da olsun, hər gün
şəhərdə ucuz ölümlərə qurban verən
avtobus qəzalarından xilas edə bilsəm,
yaşamış olaram.
Təəccübləndim:
– Necə?
Bığının altında güldü. Başını saldı
aşağı, elə bildim, nə isə utanılacaq bir söz
deyəcək indi. Amma o, qarnını göstərdi:
– Görürsən, – əlini çəkdi mədəsinin
üstünə, – maçalka sarımışam özümə.
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Bir az da artıq heyrətləndim:
– Bu istidə?
– Nə edə bilərəm, vəzifəm belə
tələb edir, – qürurla deyib barmağı ilə
maçalkanın ora-burasını çimdiklədi.
– Anlamadım. Doğrusu, birinci dəfədir
bunu tələb edən vəzifə görürəm.
– Görərsən, bundan sonra mən
nümunə olacağam, gör şəhərdə necə
yayılacaaaaq... Qərar verdim, bundan
sonra hansı yolda daha çox avtobus
qəzası olursa, minim o avtobuslara,
adamların həyatını xilas edim. Yıxılan
olanda, bəlkə birinin qolundan tuta
bildim, – deyib acı-acı güldü.
Yaralı yerimə toxundu:
– Hə... Mən də yaman qorxuram
avtobuslara minməkdən. Amma başqa
çarəm nədir, işə getməliyəm. Dəli kimi
sürürlər. Neçə dəfə az qala qəzaya
uğrayacaqdılar. Bir dəfə də biri avtobusu
necə saxladısa, kəlləmayallaq uçdum
yerə.
– Əla!
– Nə əla!
– Bildim... Səni qoruyacam elə birinci.
– Necə?
– Hər gün sən getdiyin avtobusa minib
səni müşayiət edəcəm.
“Bu kişi dəlidir, nədir?.. Düşmədimmi
işə?!”
– Yox, yox, müəllim, təşəkkür edirəm.
Olmaz belə şey.
– Sən narahat olma, – deyib yenə
bığının altında mənalı-mənalı gülümsədi,
– heç ruhun da xəbər tutmayacaq, nəinki
yoldaşın. Bu, mənim insanlıq borcumdur.
Çolpalara lazımsan hələ...
– Yaxşı, mən gedə bilərəmmi, uşaqlar
gözləyir, – deyib bu mənasız söhbəti
kəsmək istədim.
– Əlbəttə. Əlbəttə. Bağışla, başını çox
ağrıtdım.
– Əstəğfürullah.
– Sağ ol yenə də dinlədiyin üçün, –
başını aşağı saldı, amma bu dəfə gülmədi
bığının altında, kədərləndi. Qaşlarını
da örtük kimi saldı gözlərinin üzərinə.
Yazığım gəldi dərdini də bilmədiyim bu
adama. Amma “əlimdən nə gələr ki...”
düşüncəsiylə qapını döydüm.
İçəri girən kimi ev yenə üstümə
yeridiyindən səsimi atdım başıma,
unutdum o adamı...
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Amma o gündən sonra bir müddət
qapıdan çıxanda onun qapısına baxdım.
Həm qüssəylə, həm təbəssümlə: “Məni
qoruyacaqdı... Hm... Allah bilir, indi
neçənci yuxudadır...” Yenə heç yerdə
görmədim bir daha o adamı. “Bəlkə
məni qara basmışdı? Bu ev adam
yaşayana oxşamır axı. Nə qapısı açılır,
nə bir səs-səmir gəlir. Neçə ildir burada
yaşayıram, şahidi olmamışam... Ağlımı
çaşdırıram, deyəsən, mən artıq fikirdən.
Eh... Olsun da. Ağıllı adam var ki yer
üzündə?! “Kim demişdi: “Dünya böyük
bir dəlixanadır...?”
Günlərin birində yenə də mindim
həmişə mindiyim avtobusa. Adi bir iş
gününün başlanğıcı idi... Avtobusda çox
darıxdığımdan kitabı çantamdan çıxarıb,
açdım. İxtiyari bir səhifədən oxumağa
başladım. Avtobus düz asfaltda “dərətəpə, düz gedirdi”... Amma nə edim, nə
qədər adam səsini çıxarar. Abrımız da
gedib. Dodağımın altında “la havlə vəla
qüvvətə” deyib kitaba qatdım başımı.
Qəfil gəmi kimi necə ləngərlədisə
avtobus, çantam qucağımdan düşdü yerə.
Ağzı açıq olduğundan içində nə varsa
töküldü. Əyilib toplamağa məşğul ikən
avtobusun ləngərindən qorxan adamların
səsi bürüdü içərini:
– Oy!..
– Ay!
– Vay!
– Yavaş sür də, a bala!
– Kartoşka aparmırsan ey!..
Amma səslərdən biri kəsdi bütün səsi:
– Donuz oğlu, donuz, matodromda
deyilsən ey...
Nəhayət, əşyalarımı toplayıb qan-tərin
içində dikəldim. Sərinləmək istədim,
yaxamı silkələdim.
Avtobus bir az da betər ləngərlədi.
Deyəsən, sürücü qeyzə gəlmişdi:
– Donuz atandır... – qışqırıb arxaya
döndü ki, ona söyən adamı görə bilsin.
– Gəlib indi səni tapdayaram. Qurban
olasan adamlara.
– Kişisən, gəl!...
Qadınlar oturacaqların tutacağından
yapışıb yalvarmağa başladılar:
– Yoluna bax, ay bala, dalaşmayın,
Allah xatirinə. İndi qəzaya düşəcəyik.
Kişi də səsini kəsmək istəmirdi:
– Haranın narkomanı var, əlinə sənəd
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verib oturdurlar rol arxasında.
– Mənə deyirsən narkoman? İndi
düşüb sənə sübut eləyəcəm narkomanın
kim olmasını.
Elə bu anda içərini səs bürüdü:
– Yavaş ol, maşın!
– Maşın!
– Çıxdın üstünə... Maşın!...
Hamının diqqəti bir şeyə yönəlmişdi.
Qarşıya qəfil çıxan maşın sanki toyuq
kimi filin ayağı altında əziləcəkdi indicə.
Heç kim özünü düşünə bilmədi. Avtobus
qəfil necə dayandısa, bir də gördüm
ki, oturduğum yerdən uçdum havaya.
Gedirdim uça-uça, özüm də bilmirdim
hara... Beynim düşünməkdən təcrid
oldu. Çantam bir yana, kitabım bir
yana, amma hara, bilmədim. Səsimi
başıma atmışdım. Nə qışqırırdım,
onu da bilmədim. Uçdum, uçdum,
başıüstə harasa zərblə dəydim. Amma
sanki balışa çırpıldı başım. Çırpıldığım
yerdə dizi üstə düşdüm yerə – heysiz,
hərəkətsiz. Bircə dizimin ağrısını hiss
elədim. Kimsə qolumdan tutub qaldırdı
məni. Qalxdım. Əlimi tutdum üzümə,
hönkürdüm. Ətrafda nə baş verdi, kim
nə haldadır, heç nə anlamırdım. Ancaq
ağlayırdım. “Çolpalara lazımsan hələ...”
Yadıma düşdükcə bir az da hündürdən
hönkürürdüm. Kimsə önümdə durmuşdu,
nəfəsini hiss edirdim. Əlimdən tutub
üzümdən çəkdi. Əlinin sərt arxası ilə
sildi gözyaşlarımı. Yağışdan islanan
pəncərə quruyan kimi, aydınlaşdı ətraf
gözlərimdə. Gözümü qaldırıb baxdım.
Heyrətimdən donub qaldım. O idi: Mənə
xilaskar olmaq istəyən adam... O idi:
Mənim xəyali qonşum...
Amma xəyal deyildi. Başımı sıxdı
köksünə. Pıçıldadı:
– Şükür sənə, İlahi. Mən
yaşayırmışam...
Başını qaldırdı yuxarı, gözləri ilə
kimisə arayırmış kimi. Mən də...
– O gözəgörünməzi deyirəm, alim.
Təbəssümlə üzümə baxdı. Hıçqırahıçqıra güldüm...
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katibi İlqar Fəhmi, “Azərbaycan”
jurnalının baş redaktoru İntiqam
Qasımzadə, “Ulduz” jurnalının
baş redaktoru Qulu Ağsəs,
tənqidçi, fil.ü.f.d. Nərgiz Cabbarlı,
fil.ü.f.d.Lalə Həsənova iştirak
edirdilər.
Layihənin koordinatoru:
Nərgiz Cabbarlıdır.
İlqar Fəhmi:
– Xoş gəlmisiniz. Hər dəfə müzakirəyə
başlamamışdan əvvəl xüsusi olaraq
qeyd edirəm ki, əslində, bu layihə
il ərzində dərc olunan dəyərli, lakin
kölgədə qalan əsərlərin az da olsa
təbliğatına təkan vermək məqsədi
daşıyır. Bugünkü mövzumuz həm
memuar-romanla bağlıdır, həm də
istərdim ki, ümumiyyətlə, memuar
ədəbiyyatı haqqında danışaq. Xatirələri
yazmaq nə dərəcədə düzgündür?
Nəyə görə yazılır, nəyə görə sevilir?
Hansı formada yazılmalıdır? Məsələn,
dünya mədəniyyətində iki tip memuar
var. Birinci tip memuarlar yazılandan
sonra onu daha çox həmin hadisələri
görmüş insanlar oxuyurlar. Çünki
onlar üçün maraq kəsb edir. İkinci tip
memuarlar isə elə adamlar tərəfindən
yazılır ki, onun başına gələnlər pərdə
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arxasında baş verənlərdir və bunu
heç kəs görməyib. Bir sözlə, müxtəlif
yanaşmalar var. Son illər ədəbiyyatın
içində də bir memuarlaşma prosesi
gedir. Yəni bir insan öz həyatında olan
hadisələri olduğu kimi yazır və bunu çox
zaman hiperrealizm də adlandırırlar.
Yaxud elə birinci şəxsin dilindən yazılan
əsərləri götürək. Bunun özü də mahiyyət
etibarilə memuardır. Bioqrafik xarakter
daşıyır. Yəni memuarı nə dərəcədə
ədəbiyyat hesab etmək olar, bunda nə
dərəcədə ifrata varmaq olar – əvvəlcə
bunları aydınlaşdıraq. Bu yaxınlarda
“Azərbaycan” jurnalında Seyran
Səxavətin “Qaçaqaç” memuar-romanı
çap olundu. Seyran Səxavət adı gələndə
ilk olaraq yada Qarabağ düşür və insana
elə gəlir ki, buradakı hadisələr Qarabağla
bağlıdır. Amma romanda yazıçının
gənclik dövrü və ədəbiyyat adamları ilə
bağlı xatirələri var. Romandakı sistem də
maraqlıdır – hər xatirə bir abzas olaraq
verilməyib, hekayə formasına gətirilib.
İstərdim ki, memuar və ədəbiyyat haqda
söhbətə başlayaq və təbii ki, Seyran
müəllimin də xatirələri bizim əsas
müzakirə obyektimiz olacaq. Nərgiz
xanıma söz verək:
Nərgiz Cabbarlı:
– İstərdim əvvəlcə bu sahə ilə
bağlı müəyyən araşdırmalar aparmış
Lalə xanım danışsın. Bilirsiniz, hər
ədəbiyyatşünasın bir tədqiqat sahəsi
var. Və hər dəfə müzakirə etdiyimiz
problemin öz tədqiqatçısını da o
məqsədlə məclisimizə çağırırıq ki,
müəyyən aydınlaşdırma aparılmasında,
gəldiyimiz qənaətlərdə onların da öz rolu
olsun.
Lalə Həsənova:
– Bədii-sənədli nəsr həmişə maraq
dairəsində olub. Lakin Azərbaycan
ədəbiyyatını dünya ədəbiyyatı, Rusiya
ədəbiyyatı ilə müqayisə edəndə görürük
ki, nədənsə bizdə bu sahə o qədər də
inkişaf etməyib. Ədəbiyyatşünaslığımızda
Azərbaycan bədii-sənədli nəsrinin
bütün janrları öyrənilməyib. Yalnız
memuar bu sıradan bəxti gətirən janr
kimi daha çox tədqiq olunub. Məsələn,
Abdulla Şaiqin xatiratı, Məmməd Səid
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İntiqam Qasımzadə: “Bizdə memuarlarda qərb memuarlarındakı kimi açıq-saçıq
səhnələr, insanın daxili hisləri, düşüncələri azdır. Amma Seyran bunu edə bilib”.

Ordubadinin həyatı, mühiti, Yusif Vəzir
Çəmənzəminlinin həyatı, mühiti...
Bu istiqamətdə də Lalə Səmədova,
Eminov, Leyla Məmmədova kimi
tdqiqatçılar var. Lakin inkişaf tarixinə
nəzər saldıqda görürük ki, daha çox
memuar janrı öyrənilib. Əgər janrın
inkişafını mərhələlər üzrə bölsək,
qədim dövrlərdən orta əsrlərə qədər
bir mərhələdir. On yeddi-on səkkizinci
əsrlər, on doqquz-iyirminci əsrlər ayrı
mərhələ. İyirminci əsrlərin əvvəlləri –
artıq yazıçılar tərəfindən professional
memuar əsərləri yaranmağa başlamışdı...
Sonra 30-50-ci illər mərhələsi gəlir. 50ci illərdən başlayaraq memuar janrının
ikinci dirçəliş dövrü başlayır. Müstəqillik
illəri isə yeni epoxadır. Memuar, bədiisənədli ədəbiyyat hamı tərəfindən
yaradıla bilir. Amma bizdə bəzən bunun
tipologiyasını aparmırlar. Professionallar
tərəfindən yazılmış bədii memuarlar
fəqləndirilməlidir.
N.C:
– İstərdim ki, bir qədər də açıqlıq
gətirəsiniz. Rus ədəbiyyatında bu,
ümumilikdə memuar ədəbiyyatı
adlandırılır və xatirələr, gündəliklər,
USTAD dərgisi \ Aprel 2016

məktublar – hamısı bir arada götürülür.
Hətta artıq janrların qarışması prosesi
də müşahidə edilir. Elə haqqında
danışacağımız əsər də daxil olmaqla.
L.H.:
– Ümumiyyətlə, rus
ədəbiyyatşünaslığında bədii-sənədli
ədəbiyyat, memuarlar çox öyrənilib.
Məsələn, Ginzburq, Şeytanov,
Yelezavetina, sovet dövründə
Simonova... Yaxud Kolyadiçın
“Vospominanie XX veka” – ayrıca yazıçı
gündəlikləridir.
İntiqam Qasımzadə:
– Yaxud İlya Erenburq.
L.H.:
– Bəli, Erenburqun özü... Sovet
dövründə, həm də müstəqillikdən sonra
çox geniş, çox maraqlı əsərlər yarandı
və tədqiq edildi. Mister Qazinin son
dövr tədqiqatlarını qeyd edə bilərəm.
Svetlana Aleksiyeviçin özünün də əsərinə
olan maraq bu xüsusdandır. Rus ədəbi
ictimaiyyətində bununla bağlı mütəmadi
olaraq müzakirələr keçirilir. Məsələn,
“Voprosı literaturı” jurnalının 1999cu il, birinci sayında yazıçılara belə bir
sualla müraciət edilmişdi ki, nə üçün
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memuar yazırsınız? 2000-ci ilin birinci
nömrəsində isə artıq ədəbiyyatşünaslar,
tənqidçilər yığışaraq bu janrın necə
inkişaf etdiyi, nələri itirdiyi, nələri
qazandığı, əsəbiyyata nələr qazandırdığı
haqqında danışmışdılar. Mən Ginzburqun
fikirlərinə istinad etmək istəyirəm. Birinci
olaraq məhz o, bədii-sənədli nəsrin bədii
ədəbiyyata təsir etdiyini və imkanlarını
genişləndirdiyini qeyd edirdi.
Memuarlar özü bədii-sənədli janrlara
daxildir, bir növüdür və ona gündəliklər,
yazıçı qeydləri, məktublar, epistolyar
janr aiddir. Hamısı bədii-sənədli nəsrdir.
Sadəcə zaman keçdikcə epistolyar janr
artıq özünü itirir, gündəliklər formalaşır,
lakin bir müddət sonra gündəliklər də
deformasiyaya uğrayır. Sovet dövründə
yazılan yazıçı gündəlikllərini sadəcə
gündəlik kimi qeyd eləmək düzgün
deyil. Çünki orada memuar xarakteri
var. Ümumiyyətlə, bu janrlar daxilində
daimi olaraq sintez prosesi gedir.
Əslində, bunları bir-birinə qarşı qoymaq
da düzgün deyil. Memuarların özünə
də həm memuar deyirik, həm xatirat
ədəbiyyatı. Yelizavetinaya istinad etsək,
memuarlarda faktlar daha çox üstünlük
təşkil etməlidir. Xatirələrdə isə xatirdə
qalan hadisələr yazıla bilər. Sadəcə,

XX əsrdə bədii-sənədli janrlar inkişaf
edərək bədii ədəbiyyatla çox yaxınlaşdı
və memuar romanlar, memuar povestlər
yarandı. Yəni nəsr əsərlərinin janrlarına
uyğun memuarın da kiçik və böyük
formaları yarandı, getdikcə yayılmağa
başladı. Azərbaycan ədəbiyyatında
da qədim dövrlərdən bəri bu janrın
rüşeymləri mövcud olub. 17-18-ci
əsrdə yol qeydəri, səyahətnamələr və
s. Lakin memuar ədəbiyyatı sadəcə,
sovet dövrü quruluşundan sonra
professional şəkildə inkişaf etdi.
Leninin bir fikri var idi ki, inqilabı
edən şəxslər öz həyat təcrübələrini
memuarlarda yazıb bölüşməlidirlər. Çünki
böyüyən nəsil bunun əsasında inkişaf
etməlidir. Azərbaycan ədəbiyyatında
da 20-ci ildə Ruhulla Axundov Cəlil
Məmmədquluzadəyə və bir çoxlarına
müraciət etdi ki, öz həyatlarını
yazsınlar. Bilirsiniz, əslində, sovet
dövründə yaranan memuarlar janrın
əsas tələblərinə cavab vermirdi. Çünki
burda janrın əsas xüsusiyyəti olan intim
hislərə müraciət yox idi. Məsələn, Cəlil
Məmmədquluzadə öz əsərinə necə
başlayırdı? “Gözümü açan andan dünyanı
qaranlıq gördüm”. Yəni qarşıdurma,
sovet dövrünə qədər olan qaranlıq,

Lalə Həsənova: “intim hislər bizim memuarlarda yenə də yer almır. Nəyə görəsə
hislərimizi ortaya tökmək xüsusiyyəti bir millət olaraq bizə xas deyil”.

Nəgiz Cabbarlı: “ Siz deyirsiniz memuar fotoqrafiyadır, amma mən bu fikirlə
razılaşmıram. Məhz Seyran Səxavətin əsərində bir çox rənglər də var,
münasibət də, rəssam yanaşması da”.
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ondan sonra işıqlanma təsvir edilir.
Bu, dövrün tələbi idi. Yaxud Abdulla
Şaiqin xatirələri bütövdümü, bütün
həyatını əhatə edirmi? Yox, çünki onun
“Difai”dəki fəaliyyəti ora daxil deyildi.
Bir sözlə, sənədli nəsr çərçivə daxilində
inkişaf edə bilmir. Ona görə də sovet
dövründə bu inkişaf baş tutmadı. Amma
maraqlıdır ki, müstəqillik dövründə də
bu alınmadı, çünki o intim hislər yenə
də memuarlarda yer almır. Nəyə görəsə
hislərimizi ortaya tökmək xüsusiyyəti
bir millət olaraq bizə xas deyil. Dünya
ədəbiyyatı ilə müqayisə etsək, onlar daha
sərbəstdirlər. Bizdə yenə də o çərçivə
var.
İ.F.:
– Bu, düşüncə tərzindən irəli gəlir.
Xristianlıqda “ispoved” deyilən bir
mərasim var. İnsan öz içindəkini hansısa
ikinci birinə açır. Pərdə dalında da olsa,
bu baş verir. Müsəlmanlıqda isə mümkün
deyil. Peyğəmbər deyib ki, sirrinizi
Allahdan başqa heç kimə deməyin. Yəni
təhtəlşüurda biz açılan xalq deyilik və bu
bir qədər də müsəlmanlıqdan irəli gəlir.
Ona görə də əslində, siz dediyiniz dövrün
memuarlarını oxuyanda, orada yazılanı
yox, yazılmayanı oxumaq lazımdır.
Mətnaltını.
İ.Q.:
– Dərin müşahidədir, doğrudan da
biz qapalı xalqıq. Hətta öz xəstəliyimizi
həkimə belə etiraf etməyə çətinlik
çəkirik.
Q.A.:
– Bilirsiniz, ədəbiyyat həmişə ya real
həyatdan bir addım öndə olmalıdır, ya
bir addım geridə qalmalıdır. Onunla
bərabər addımlayanda tamam başqa
bir şey alınır. Amma bu öndə, arxada
olan ədəbiyyatdan fərqli olaraq memuar
ədəbiyyatı daha çox həyatla qol-qola
addımlayır. Burda da incə məqam var:
bu nə zaman alınır, nə zaman alınmır?!.
Yəni bu artıq istedad məsələsidir. Sən
ədəbiyyatdan bir addım öndə olub,
ədəbiyyatın bütün qayda-qanunlarına
uyğun olaraq yaza və zəif əsər yarada
bilər, bununla oxucunun da, ədəbiyyatın
da başını xarab edə bilərsən. Ondan
geridə qalıb nəsrin, yaxud poeziyanın
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ərazisini də zibilləmək mümkündür.
Amma onunla bir yerdə addımlayaaddımlaya ortaya yaxşı bir nümunə
qoymaq da olar. Yəni bir daha qeyd
edirəm ki, bu artıq istedad məsələsidir.
Seyran Səxavət çox səbirsiz adam
olduğuna görə, istəyirəm mətləb üstünə
bu qədər uzaqlardan gəlməyək...
İ.Q.:
– Yoxsa bağrı partlayar. Deyəcək
ki, bütün bunların mənə nə dəxli var.
Amma janrla bağlı qısaca olaraq deyim
ki, saydığınız bölgülərin hamısı nəsr
bölgülərinin içərisində gedir. Və bu
əsər də “Azərbaycan” jurnalında dərc
olunduğu zaman Seyran müəllimlə
aramızda hətta belə bir anlaşılmazlıq da
oldu. Daha doğrusu, bu, onun narazılığı
idi. Mən adın altına “roman-memuar”
yazanda, dedi ki, mən roman yazmışam.
Bəzən yazıçılar ədəbiyyatşünaslığın elmi
təsnifatını bir o qədər də sevmirlər, hətta
“heç sevmirlər” də deyə bilərəm. Ona
görə də məsələyə adətən öz istədikləri
kimi yanaşırlar. Mən demirəm ki, Seyran
bunları bilmir. Amma yenə də “mənim
yazdığım romandır”, – deyir. Sizə bir
də onu xatırladım ki, 2015-ci ildə dərc
olunan “”Qaçaqaç”ın ikinci kitabıdır.
Birinci kitab əvvəllər çıxmışdı.
L.H.:
– 2009-2011-ci illərdə dərc edilib.
İ.Q.:
– Bəli, bəli, 2009-2011-də çap
olunub. Və bu ədəbiyyatdır. Onun fərqli
cəhətləri, daha çox sənədlilik üzərində
qurulması, yaxud gündəliklər şəklində
yazması, kiminin Seyran kimi ayrı-ayrı
şəxsiyyətlərin həyatı ilə bağlı mənzərə
yaratması – müəllifin seçimindən
asılıdır. “Qaçaqaç”ın bir hissəsi Yusif
Səmədoğluna həsr olunub. Orada
Yusif xarakteri, Yusif şəxsiyyəti, varlığı
bütünlüklə öz əksini tapıb. Bu hissə çox
uğurlu alınıb. Seyran Yusifi yarada bilib.
Amma burada da bir şey maraqlıdır
ki, bir hissədə Yusif, bir hissədə özü,
bir hissədə tamam başqa biri, Ramiz
Rövşən, bundan başqa...
N.C:
– Tofiq Abdin, Vidadi Məmmədov...
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İ.Q:
– Bəli, onlarla birlikdə keçirdiyi
gənclik illəri, ədəbi mühitə o zaman
gəlmiş gənclərin həyatı ilə bağlı maraqlı
və yarıyumoristik, yarısatirik əhvalatlar
toplanıb... Yumor da Seyranın üslubuna
xas xüsusiyyətdir. Amma bütün
bunların hamısı hara gətirir – ayrı-ayrı
portretlər, ayrı-ayrı parçalar ümumi
halda toplaşaraq dövrün, Seyranın
yaşadığı dövrün xarakterini cızır. Seyran
özündən əvvəlki dövrün hansısa konkret
tarixi materialları əsasında memuar
yazmayıb. O, özünün bilavasitə iştirakçısı
olduğu, müşahidə etdiyi ədəbi mühiti
yazıb. Və belə olduqda bunların hamısı
birlikdə onun ədəbi mühit haqqında
düşüncələrini, mühitin mənzərəsini verir.
Bu mənada mənə elə gəlir ki, roman çox
qiymətli əsərdir. Hətta bəzi adamlar bu
əsəri birmənalı qarşılamadılar. Əsasən
yaxşı qarşılansa da, müəyyən adamlar
romandakı pərakəndəliyi qeyd etdilər.
Amma yazıçı belə düşünüb, mühitin
ponaramını bu şəkildə vermək istəyib.
Özü də sizə deyim ki “Qaçaqaç” hələ
qurtarmayıb. Bu əhvalatların içərisində o
qədər uğurluları var ki... Məsələn, Rauf
Soltan haqqında olan hissə doğrudan
da ayrılıqda çox gözəl povest ola bilərdi.
Oxuduqda tüklərim biz-biz oldu. Zəng
edib dedim ki, çox sağ ol. Soruşdu ki,
nəyə görə. Mən də dedim Rauf Soltana
görə. O da bir az tamahkar adamdır axı.
O dəqiqə soruşdu ki, elə bir ona görə,
bəs o birilər xoşuna gəlmədi?
İ.F.:
– Memuarın bir zəif cəhəti var ki,
konkret hadisələrlə, dövrlə bağlıdır.
Deməli, memuarın iki cür oxucusu var.
Hadisələri bilənlər, bir də onlardan kənar
olanlar. Məsələn, Qarabaq məsələlərilə
bağlı 90-cı illərin ikinci yarısında
çoxlu memuarlar yazıldı. Amma bu
o adamlar üçün nəzərdə tutulurdu ki,
onlar hadisələrin içində idilər. İndiki
gənclik isə bu cür mətnləri o qədər də
maraqla qarşılamırlar. Belə çıxmır ki, bu
tip memuarlar sırf bu hadisələri görən
insanlar üçün nəzərdə tutulur? Yaxud,
Seyran müəllimin romanını orada təsvir
edilən insanları tanımayan, bunu sadəcə
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bədii əsər kimi oxuyan adamlar necə
qəbul edəcəklər?
İ.Q.:
– Gənclər müxtəlifdirlər, onların
bəziləri heç nə ilə maraqlanmırlar.
“Qaçaqaç”da ayrı-ayrı fəsillər ümumi
mənzərəni təsvir edir. O dövrün gəncləri
yığışır, plyaja gedirlər, paltarları oğurlanır
və s. Hətta müəyyən məişət detallarının
verilməsi, o gənclərin ədəbiyyatla bağlı
düşüncələri, qayğıları, hansı hislərlə,
hansı amallarla ədəbiyyta gəlmələri...
Hamısı bu əsərdə var. Hamısı canlı
insanlardır. Lalə xanım dedi, bizdə
memuarlarda qərb memuarlarındakı kimi
açıq-saçıq səhnələr, insanın daxili hisləri,
düşüncələri azdır. Amma Seyran bunu
edə bilib.
N.C.:
– Bəli, edib, özü də yetərincə açıq
şəkildə.
İ.Q.:
– Seyran o sədləri aşıb. Bəzən hətta
qadağan kimi görünən məsələləri belə
romanda verib. Bəzi yerlərlə bağlı bizim
aramlzda mübahisələr də oldu. Mən sizə
deyim ki, bir neçə yerdə xırda ixtisarlar
da etmişəm, çünki mətndə Seyran yazıçı
kimi həddindən artıq sərbəst olub. Və bu
yaxşı şeydir. Belə bir yazıçıya yalnızca
həsəd aparmaq lazımdır. Onun daxilində
heç bir senzura yoxdur. Nə ictimai-siyasi
problemlərlə bağlı danışanda, nə ailəməişət məsələlərindən danışanda...
N.C.:
– Nə də sevgidən və hislərdən
danışanda....
İ.Q.:
– Nə də qadın-kişi münasibətlərində.
Hətta qaba görünən şeyləri də verir.
Məsələn, Vidadi Məmmədovla, Nadir
Cabbarovla bağlı hissələrdə... Yazıçılar
İttifaqının yaxınlığında yerləşən “Qəşəng”
restoranında onlara xidmət edən qadını
təsvir edəndə... Bununla bağlı bizim
onunla çox mübahisələrimiz oldu və
bəzi sözləri hətta pozdum da. Bilirsiniz,
elə şeylər var ki, hollandlar, fransızlar
çox rahat yaza bilərlər. Amma biz öz
oxucumuza, azərbaycanlılara bunu
ünvanlayarıqsa, hər halda, nəzərə almaq
lazımdır. Müəyyən fərq olmalıdır.
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N.C.:
– Əslində, memuarın maraqlı cəhəti
ondan ibarətdir ki, hansı rakursdan
olursa-olsun reallığı verir. Tutaq ki,
bədii ədəbiyyat yazıçı şəxsiyyəti,
yazıçı psixologiyası ilə bağlı oxucuya
kodlaşdırılmış informasiya yönəldir.
Biz tədqiqatçılar belə, o əsərləri
oxuduqda yazıçı həyatı, şəxsiyyəti ilə
bağlı xırda nüansları tutmağa, üst-üstə
gətirib hansısa nəticələri əldə etməyə
çalışırıq. Amma memuar onu yazan
yazıçının özü, haqqında yazdığı insanlar,
qarşılıqlı münasibətlər, onların mühiti,
yaşadıqları cəmiyyət haqda o qədər açıq
informasiyalar verir ki... Məncə, bu
oxucu üçün də maraqlıdır. Fərqi yoxdur,
yazıçını tanıyırmı, tanımırmı. Məsələn,
mən əgər Tofiq Abdini tanımamış
olsaydım belə, onun siması təsəvvürümdə
yenə də canlanardı. Dəqiq ştrixlər,
konkret detallar verdiyi üçün, həm də
bunu istedadla etdiyi üçün bu alınacaqdı.
Yaxud, İlyas Əfəndiyevi görməmişəm,
amma elə təsvir edib ki, təsəvvürümdə
canlandı. Yəni bu baxımdan əsər
maraqlıdır.
İ.Q.:

– İlyas Əfəndiyevi görən, dəfələrlə
onunla üzbəüz olan, evinə gedib-gələn
adam kimi deyə bilərəm ki, çox uğurlu
verib. Özü də qısa bir süjetdə. İnanın
ki, İlyas Əfəndiyev sizin elə əsərdə
gördüyünüz kimidir. Onun sənətini
demirəm. Seyran ədəbiyyatşünas deyildi
ki, İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığını təhlil
edəydi. Amma bir nasir kimi portretini,
psixoloji nüanslarını dəqiq tutub.
N.C.:
– Əsərin maralı cəhətlərindən biri
də budur ki, fərqləndirici, özünəməxsus
xarakteri aça bilən detalları dəqiq tutur
və bircə ştrixlə belə təsvir etdiyi insanın
xarakterini açmağa nail olur. Məsələn,
bir hissədə Ramiz Rövşən haqqında
söhbət getmir, amma bircə ştrixlə –
Ramiz Rövşənin cibində gəzdirdiyi güzgü
ilə – artıq bu şairdə belə bir xarakterik
xüsusiyyət olduğunu tutursan.
İ.Q.:
–Burada bir cəhət də maraqlıdır.
Ramiz Rövşən indi bizim tanıdığımız
Ramiz Rövşəndir. O zamanlar Ramiz
Əliyev idi. Və elə o zamankı şəkildə də
təsvir edir. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatın
bu janrının inkişafı çox vacibdir. Mənim

İlqar Fəhmi: “Peyğəmbər deyib ki, sirrinizi Allahdan başqa heç kimə deməyin. Yəni
təhtəlşüurda biz açılan xalq deyilik və bu bir qədər də müsəlmanlıqdan irəli gəlir”
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özüm üçün də qəribə gələr ki, indiki
gənclərə bu maraqlı olmasın.
İ.F.:
– Maraqlı deyil demirəm.
Məsələn, bir insan azərbaycanlıdır,
xaricdə yaşayır, əsərdə təsvir olunan o
hadisələr həmin mühitdən kənarda olan
biri üçün maraq kəsb edəcəkmi?
İ.Q.:
– Memuar ədəbiyyatının elə marağı
da ondadır ki, başqaları üçün kənar olan,
yad olan mühiti dəqiqliklə yaratsın və
göstərsin. Biz 18-ci, 20-ci əsr fransız
həyatını, mühitini də görməmişik, amma
o memuarlardan o həyat haqqında
öyrənirik. Oxucu kimi qazancımız da elə
bundan ibarətdir.
İ.F:.
– Bəli, söhbət ondan gedir ki, bizim
oxuduğumuz o memuarlar həmin dövrdə
yazılan memuarların ən yaxşılarıdır.
Zamanın süzgəcindən keçib gəlib. Bəs
bu əsər həmin dövr haqqında yaxşılardan
yaxşısı ola biləcək qədər güclüdürmü?
İ.Q.:
– Onu zaman göstərəcək. Amma əsəri
çap edən bir adam kimi sizə deyirəm ki,
heç şübhəsiz, bu, yaxşı nümunələrdəndir.
İ.F.
– Məsələn, sovet dövründə o mühitlə
bağlı əsərlər çox yazılıb. Anar müəllimin
“Sizsiz”indən tutmuş üzü bu yana çox
gözəl memuarlar silsiləsi çap olunub.
O əsərlərdə 50-ci illərdən bu yana
Azərbaycan ədəbi mühitinin şəkli çəkildi.
İndi də maraqla oxunursa, deməli,
zamanın sınağından çıxa bilib. Dövrü əks
etdirən memuarlardan, xatirələrdən biri
olub.
İ.Q.:
– Allah qoysa 20-30 ildən sonra sizin
nəsil yaşlaşanda da memuar yazanlar
olacaq. Onlar da bu dövrü yazacaqlar.
N.C.:
– Lalə xanım dedi ki, bizdə memuar
ədəbiyyatı bu janrın xüsusiyyətlərinə
çox da cavab verə bilmir. İntim
deyəndə bilirəm ki, o, açıq-saçıqlığı
deyil, səmimiyyət və olanları olduğu
kimi əks etdirməyi nəzərdə tuturdu.
Məsələn, təəssüflə deyirəm ki, Vaqif
Səmədoğlunun, Yusif Səmədoğlunun,
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o adamların ki valideynləri belə bu
ədəbi mühitdə və cəmiyyətdə çox aktiv
olmuşdular, ziddiyyətli, mübahisəli
reaksiyalar doğurmuşdular – onlar
haqqında memuar yazılmadı və yaxud
özləri yazıb qoymadılar. Vacib deyil ki,
zamanında bu dərc olunsun. Ola bilərdi,
yüz ildən sonra çap olunsun, amma
çap olunduğu halda çox informasiya
ötürəcəkdi. Məsələn, tutaq ki, o
prosesin içində olan yazıçının nələrdən
keçdiyini bilərdik. Yaxud repressiya
dövrünü yaşamış yazıçıların yaşadıqlarını
gündəliklərindən, memuarlarından
oxusaydıq, təəssüratımız daha dolğun
olardı. Bu baxımdan, indi deyirik ki
on illər keçməlidir, amma, əslində,
yazılmalıdır. Mənə elə gəlir ki, hər bir
yazıçı, hər bir qələm adamı mütləq
gündəlik, xatirələr yazmalı, həyatında
baş berən maraqlı hadisələri qeyd edib
saxlamalıdır. Çünki bu gələcək nəsillərə
ötürülməsi vacib olan məlumatlardır.
İ.Q.:
– Mən qəbul edirəm sizin bu fikrinizi.
Həm də indiki dövrdə gündəlik yazıla
bilər.
L.H.:
– Sovet ədəbiyyatında bir çoxları
yazılıb da. Məsələn, Süleyman
Rəhimovun var. Amma heç biri üzə
çıxarılmır.
Q.A.:
– Bəxtiyar Vahabzadə yazıb, kifayət
qədər sərt şeylər də var yazdıqlarında.
L.H.:
– Amma üzə çıxarmırlar.
N.C.:
– Daxili və xarici senzuraların olduğu
mühitdə bunun dərc olunması çətindir.
Və yazan adam da dərci nəzərdə tutursa,
səmimiyyət həddinə çata bilməyəcək.
Q.A.:
– Bəxtiyar Vahabzadə gündəliklərində
yazır ki, sovet adamının xoşbəxt
olmasına nəsə əvvəlcədən şübhəm var.
Amma mənə elə gəlir ki, sovet dövrü
bizim yazanlarımız bir qələmlə yazıb
iki qələmlə üstündən xətt çəkiblər.
Çünki təhlükəli idi. Həmin təhlükə çox
qəribə də olsa, bu gün də var. Mən
məmnuniyyətlə memuar yazardım.
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Amma yazdıqlarımın heç birini qəbul
etməyəcəklər. Belə bir ağır mərhələni
şəhidlər haqqında kitabça hazırlayanda
keçmişəm. Bütün valideynlər mənə
təşəkkür əvəzinə öz nifrətlərini bildirdilər.
Çünki hər biri ən xoş sözlərin onun
övladı haqqında deyilməsini istəyirdi. Ən
böyük qəhrəmanlığı məhz onun balasının
elədiyini yazmağımı umurdu. Amma
mən yazıçıyam. Və heç kimi qəhrəman
kimi həlak eləməmişdim. Heç kimi.
Hətta Milli qəhrəman haqqında yazımda
yazırdım ki, adi uşaq idi, heç kimdən
seçilmirdi, orta məktəbi pis oxuyurdu,
döyüşə də məcburi gəlmişdi, postda
da yola getmirdi. Onlar mənim yazıçı
maneramı anlamadan yazının ancaq
əvvəlini oxuyub qərar vermişdilər. Yəni
memuar əslində müharibə janrıdır.
L.H.:
– Aleksiyeviçin bununla bağlı oxşar
fikirləri var.
Q.A.:
– Siz Svetlananı deyirsiniz? Svetlana
Aleklseyeviçin bir hekayəsini oxdum,
birinci şəxsin dilindən yazılmışdı, sırf
memuar janrında idi. Mən inandırım ki,
elə yazıldığı kimi də olmuşdu. Seyran
Səxavətin başqalarından fərqi ondadır ki,
o ətrafına məhəl qoymadan yazır.
N.C.:
– Çox yaxşı xüsusiyyətdir əslində.
Və yazıçı üçün də çox əhəmiyyətli
xüsusiyyətdir.
L.H.:
– Ona da elə bu ona görə lazımdır ki,
mətnin içərisəndə öz münasibətini əridir.
Q.A.:
– Seyran Səxavət ilk dəfə olaraq
muğam ustası haqqında roman yazıb.
Amma Dədə Süleyman hər dəfə deyir ki,
Allah kəssin belə romanı, məni rüsvay
edib. Süleyman Abdullayevi deyirəm.
Orda elə yerlər var ki... Mən İlqarın fikri
ilə tamamilə razıyam. Tərəddüd etməyə
haqqı var. Yaxşı yazıçı memuar yazanda
da oxucunun ağlına gəlməyən yerə
mina basdırmalıdır ki, zamanı gələndə
ora düşsün, partlasın. Yoxsa sadəcə bir
qatla getsə, maraqlı olmayacaq. Amma
burada bir məsələ də var da. Məsələn,
mən bunu oxuyanda elə başa düşdüm
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ki, Azərbaycanda sovet hakimiyyəti,
deyəsən, heç olmayıb. Sanki nə sovet
hökuməti olub, nə pambıq əkilib...
Dedim, mənim yaşadığım həyata bax,
buna bax. Demək, mən gedib Quzanda
pambıq yığanda bunlar gör nə işlə
məşğul imişlər. Yəni alternativ bir həyat
yaradıb.
İ.Q.:
– Sənin sözün mənə bilirsən nəyi
xatırlatdı? Bir zamanlar Hüseyn Arif bir
poema yazmışdı, Əli Vəliyev də oxuyub
tənqid eləmişdi. Demişdi ki, burada
pambığın becərilməsinin aqrotexniki
qaydalarından bir kəlmə də yoxdur.
Əvvəl sovet romanlarında həyat yalnız
istehsalat prosesinin içərisində verilirdi,
indi bunun tam əksi yaranıb. Tək
bizdə belə deyil. Məsələn, Rusiyada
filmlərdə də belədir. Adamda bəzən elə
təsəvvür yaranır ki, bunlar bəyəm heç
yerdə işləyib eləmirlər, başqa qayğıları,
problemləri yoxdur? Yəni ədəbiyyata o
cür tənqidi yanaşmaq da ifrat tələbdir, bu
cür qayğısız yanaşmaq da.
Q.A.:
– Sevindirici hal odur ki, Seyran
Səxavət Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
baxımından, sələflərimizi sərf nəzər
etmək baxımından alternativ bir dünya
yaratmağı bacarıb. Çox xoşdur ki, öz
aləmləri, öz dünyaları olub.
N.C.:
– Öz qayğıları olub, tez-tez, az qala
hər gün qonaqlıqda olublar.
Q.A.:
– Bunlar yaşadıqları mühitə, rejimə
bulaşmayıblar. Mənə elə gəlir ki,
yazıçının da ilkin missiyası odur ki,
ətrafındakı dünyaya alternativini qura
bilsin. Yəni onu qura bilmirsənsə, heç
nə baş verməyəcək. Seyran Səxavətin
ustalığı ondadır ki, yazıçı kimi oxucuları
bişirməyi, ələ almağı bacarır. Bu
onun bütün yazılarına xasdır. Yəni
dayanmadan, aqressiv şəkildə oxucunun
üzərinə gedir və onu təzyiq altında
saxlayır. O həddə ki, adam fikirləşir – nə
qədər burada istedadlı söz ola bilər?! Nə
qədər metafora ola bilər?! Sabir Əhmədli
ilə bunu yanaşı qoyanda görürsən ki,
o quru çaylaq daşları ilə ev tikir, amma
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bunda yox.
N.C.:
– Seyran Səxavət kaloritli yazıçıdır.
Q.A.:
– Adam onu oxuyanda, heyrət
edir.
N.C.:
– Məsələn, “Mən öz yerimdə idim,
Vidadi öz yerində oturmuşdu, Tofiq
Abdin isə hələ də cin atının belində
idi...”.
Q.A.:
– Bir məsələni də deyim ki, Seyran
Səxavətin romanında olan insanlar –
Vidadi Məmmədov da, Tofiq Abdin də,
elə Seyranın özü də həm real obrazlardır,
həm də irrealdırlar. Bilmək olmaz onlar
bütün bunları törədiblər, yoxda bütün
bunları törədən Seyran Səxavətin özüdür.
Mən ikinci versiyanın üzərində dururam.
İ.Q.:
– Qulunun şübhələrini dağıtmaq üçün
o dövrün canlı şahidi, o hadisələrin
böyük əksəriyyətinin iştirakçısı kimi,
müşahidəçisi kimi deyim ki, yalan heç nə
yoxdur. Bir balaca yazıçı kimi qabartma
var. Bir də təfərrüatlar çoxdur. Amma
əsasən onlar hamısı olmuş əhvalatlardır.
Amma, Nadir Cabbarovla bağlı fəsil
mənə böyük göründü. “Qəşəng”
restoranındakı təsvirlər.
N.C.:
– Ümumiyyətlə romanda təfərrüatlara
çox varılıbdır. Çox yer verilibdir.
İ.Q.:
– Mən niyə onlara dəymədim? Əsəri
oxuyub başa çıxandan sonra mənə elə
gəldi ki, hətta bu təfərrüatların özü də
müəyyən mənada nəyisə qabartmaq,
xarakterləri incəliklərinə qədər vermək
üçün istifadə edilib. Nadir Cabbarovu
bütün bu səhnələrdən keçirəndən sonra
Qarabağa aparması və s. Sizcə Nadir
Cabbarovun obrazı yarana bilib, yoxsa
yox?
N.C.
– Yaranıb, amma digərlərlə, məsələn,
Vaqif Bəhmənli ilə, Rauf Soltanla,
Yusif Səmədoğlu ilə müqayisədə Nadir
Cabbarov romanda bəlkə dolğunluq
baxımından ən son siyahıda gələr.
Onlara daha kaloritli yanaşıb.
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Q.A.:
– Mən inanıram ki, Seyran müzakirəni
oxuyub bizim haqqımızda nəsə yaza bilər.
İ.Q.:
– Yaza bilər yox, elə deyə də bilər.
Q.A.:
– Memuar yazmaq çətindir. Yazıçı
istədiyi faktı elə çevirə bilər ki... Məsələn,
mən yazdım, sonra gördüm ki, bu adamı
işdən ayırır. Haqqında yazdığın adamla
bağlı daha maraqlı detallar tapırsan.
Yazıda kəşf edirsən onu. Özü də nəsə
tapanda özün daha çox sevinirsən. Bəlkə
heç o adamın özünün vecinə də olmur.
İ.Q.:
– Nisbətən qısa bir fəsildə təsvir edilən
ən uğurlu nümunələrdən biri də Nəsir
İmanquliyev obrazıdır. Mən şəxsən onu
tanımırdım. Münasibətimiz, görüşümüz
olmayıb. Jurnalistika aləminə də bələd
deyildim. Amma Nəsir İmanquliyev
haqqında edilən söhbətlərin içərisində
bundan dolğununu, bundan gözəlini
görməmişəm. Yazılı şəkildə onun
portretini, xüsusiyyətlərini çox canlı verə
bilib. İnsan kimi verib. Onun haqqında
hamı yazır. Yaxşı kişi olub, yaxşı da
redaktor olub. Amma şüarçılıqla yazırlar.
Seyran isə ədəbiyyat yolu ilə gedib, nasir
qələmi ilə cızıb portreti.
İ.F.:
– Bir məsələ haqqında da
danışmaq istəyirəm. Bu tip əsərlərdə –
memuarlarda yazıçının qarşısına qoyduğu
məqsəd var. Bəzən görürsən ki, yazıçının
memuarda məqsədi özünü göstərmək
olub. Yaxud özünü gizlədir, amma
ətrafdakılar haqqında danışır.
Q.A.:
– Tamamilə doğrudur.
İ.F.:
– Mən ad çəkmək istəmirəm, amma
bizim tanınmış yazıçılarımızın bir
qisminin əsərlərinə baxırsan, görürsən ki,
bu əsər filankəs haqqında yazılmayıb, bu
elə Əkrəm Əylislinin özüdür. Məişətdə
özünün mövqeyini, öz rolunu göstərir.
Bir də var ki, heç hiss etmirsən əsəri
yazan kimdir. Özü gizlənib, insanları,
mühiti təsvir edir. Bu əsərdə yanaşma
necədir? Seyran Səxavət görsənir?
N.C.:
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– Tam bir şəkildə. Bütün canlılığı ilə.
Amma iş orasındadır ki, önə keçmək
məsələsi yoxdur. Özünü əsa qəhrəmana
çevirmir.
Q.A.:
– S.Səxavət bu romanda özünü o
epoxanın, o əsərin qəhrəmanı eləməyib.
Ona görə də ona təşəkkür düşür. Yəni
özündən qəhrəman düzəltməyib.
İ.Q.:
– Kitabda elə yer var ki, – məsələn,
Şövkət Ələkbərova ilə bağlı olan hissədə
– o daha çox özündən yazır, amma
qəhrəman kimi yox. Yaxud onun təhsil
illəri haqqında danışması, Gəncədən
gəlməsi...
N.C.:
– Yolda erməni qızına vurulması...
İ.Q.:
– Hə, burda onun özü var.
Q.A.:
– Ümumiyyətlə, Seyranda xoşladığım
bir xüsusiyyət var: bu yazıçının elə
romanlarında da baş qəhrəmanı
yoxdur. Süleyman Abdullayev haqqında
yazdığı romanda da belədir. Heç kimi
ideallaşdırmır. Hamıya ironiya ilə,
yumorla yanaşır.
İ.Q.:
– Yaxın dostu Vaqif haqqında yazdığı
hissələrdə bəzən mən çiynimi çəkirdim.
N.C.:
– Yəni bəzi şeyləri yazmaya bilərdi,
deyirsiniz?
İ.Q.:
– Yazmaya da bilərdi və yaxud tezdir
onları yazmaq.
İ.F.:
– Eqo hissi çox güclü olanda müəllif
özü haqqında elə yazır ki, o biriləri
haqqında yazanda da hiss edirsən ki, hər
kəs bəhanədir. Məqsəd onların fonunda
özünü göstərmək olub. Amma burda
Seyran Səxavətin özü var. Onun varlığı o
birilərin yaxşı görünməsinə mane olmur.
L.H.
– Memuar ədəbiyyatının əsas problemi
ondadır ki, bilmək lazımdır: yazıçı hər bir
mövzunu ədəbiyyata gətirə bilərmi? Bu
əsərdə həddindən artıq təfərrüatlar verilir.
Müasirlərimizdir əksəriyyəti. Onlarla
əlaqə saxlamaq olardı. Bəzən təsvirin,
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hislərin cılızlığı müəllifin özünə də ziyan
eləyir. Məsələn, Vaqif Bəhmənli ilə bağlı
təfərrüatı gətirməyə dəyərdimi?
İ.Q.:
– Seyran, qulağını aç, eşit, bunu mən
demirəm, bunu Lalə xanım deyir.
L.H.:
– İlqar müəllim təsnifat verməyə
çalışdı. Əslində, memuarlarda xronika,
dövr görsənməlidir, avtobioqrafiyalarda
özü, portretlərdə artıq kimsə, amma
Seyran Səxavətdə bunlar qarışır. Dünya
universallığa doğru inkişaf etdiyi üçün
burda da belədir. İlk olaraq avtobioqrafik
roman kimi başlayır. Sonra uşaqlığı,
məktəb illəri gəlir. Sonra keçir portretlərə
və getdikcə hadisələr ətrafdakı
insanlara parçalanır. Yusif Səmədoğlu,
İlyas Əfəndiyev... Onları daha çox
qabardır. Amma dövr yaranır. Kiçik
ümumiləşdirmələrdə, cizgilərdə, Yusif
Səmədoğlu ilə bağlı hissələrdə mühit
təsvir edilib.
İ.Q.:
– Orada Seyranın özünün kiməsə
vurğunluğu, valeh olmağı hiss olunurmu?
L.H.:
– Hiss olunur.
İ.Q.:
– Yusif Səmədoğlu Seyranın özünün
çox sevdiyi, bəyəndiyi yazıçıdır. Sevgisi
bilinir orda. Gizlədə bilməyib.
N.C.:
– İncikliyini də gizlədə bilməyib.
Məsələn, Vaqif müəllimlə bağlı o iki ştrixi
qeyd etmədən dayana bilməyib.
İ.Q.:
– Özü də öz xeyrinə həll edib. Onlar
çox böyük dostdurlar. O dostluğa
sonradan qoşulmuş adam kimi deyirəm.
Q.A.:
– Qələm Seyran Səxavətin əlindədir
axı, ona görə öz xeyrinə həll edib
məsələni.
L.H.:
– Münasibəti deyirsinizsə,
memuarlarda subyektivlik olmalıdır. Bu
memuarlara xas xüsusiyyətdir.
Q.A.:
– Seyranın bu əsərində ən çox
diqqəti çəkən onun insanlara sevgi ilə
yanaşmasıdır.
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içərisində şeytan var. Və
yazıçı kiminsə boynuna
mənfi cəhəti qoymaq
istəyirsə, tapır və elə
bir jestlə verir ki... Mən
bir dəfə öz qeydlərimdə
gördüm. Blaknotumda
yazmışam. İbrahim
İbrahimli, Balaxan Qərib,
mən, Xosrov Natiq, Salam
Sarvan – 90-cı ildə pul
yığırıq, çayla peçenyəyə
çatmır. Bu artıq həmin
dövrü xarakterizə edir.
Yadıma gəldi ki, biz nə
pis zamanda yaşayırmışıq.
Həmin dövr nə qədər aclıq
olub ki, biz beş nəfərə
bir çayın pulunu yığa
bilməmişik. Amma bu
Qulu Ağsəs: “Memuar çox təhlükəli janrdır.
detalın başına ip salmaq
İlk dəfə kiminsə haqqında oxuyursan, rəy
istəsəydim, orda olanlardan
formalaşar və beynimizdə yaşayır...”
kiminsə boynuna qoymaq
istəsəydim, elə şəkildə
İ.F.:
verərəm ki, günah birimizin ayağına
– Öz dövrünə də.
yazılar. Bir də var elə verirsən ki, günah
Q.A.:
olur hamının. Hamının olan günah ən
– Adamlara olduğundan artıq
gözəl günahdır.
mərhəmətlə yanaşıb. Bayaq İntiqam
Seyran Səxavət bütün yaradıcılığı boyu
müəllim deyir ki, orada Qarabağ
Azərbaycan xalqının bir xüsusiyyətindən
var. Qarabağ onun üçün atalı, analı,
yararlanıb. Özünü tərifləyə-tərifləyə
bacılı-qardaşlı dövrləridir. Yəni insanın
söymək, özünü söyə-söyə tərifləmək.
doğulduğu yer doğmadır. Vaqif Bəhmənli
Seyran Azərbaycanın nəinki yazılı
necə deyir: “Beş yaşında nə gözəl idim,
ədəbiyyatının, həm də və daha uğurla
bütün qızlar üzümdən öpürdülər”.
şifahi ədəbiyyatının incəliklərindən
İ.Q.:
istifadə edə bilib. O, çox böyük ustalıqla
– Əslində Nadirin obrazını verəkimi istəsə haqsız çıxara bilərdi. Memuar
verə özünü cilovlaya bilmir, Qarabağ
çox təhlükəli janrdır. İlk dəfə kiminsə
sevgisini verir. Fikir verirsiniz, kababçının
haqqında oxuyursan, rəy formalaşar və
oxumasını necə təsvir edir? O yerlərdə
beynimizdə yaşayır...
hərdən Nadir yadından çıxır.
İ.F.:
Q.A.:
– Realizmi tənqid edən bir çox
– Seyranın digər memuar yazan
adamlar əsas olaraq ona əsaslanırlar ki,
adamlardan fərqi ondadır ki, Seyran heç
o insanda illüziyalar yaradır. Realizmdə
kimə nifrətlə yanaşmır.
guya hər şeyi real təsvir edirsən –
L.H.
memuardan tutmuş, adi nəsrə qədər
– Bəli, ağa-qaraya bölmür, sovetdirsə,
– əslində isə bu, mümkün deyil. Çünki
pisdir demir.
sən realizmi öz baxışından göstərirsən.
Q.A.:
Amma realizm kimi təqdim etdiyinə
– Elə yazıçılar var ki, qarşısındakına
görə qeyri-ixtiyari insanların yaddaşına
mənfi yandan yanaşır. Bizm hər birimizin
köçürürsən. Öz baxış bucağını avtomatik
çatışmayan cəhətimiz var. Hər birimizin
olaraq onların baxış bucağına ötürürsən.
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Ona görə də realizm – elə memuar da
təhlükəli formadır, çünki rəy yaradırsan.
Q.A.:
– Amma bir məsələ də var. Mənim
üçün ədəbiyyatda bir mübahisə mövzusu
da mövcuddur – fotoqrafiya, yoxsa
rəsm. Yaxşı yazıçılar var ki, fotoqrafdılar.
Hadısəni çəkib qoyurlar. Dahiyanə
çıxır, amma fotoqrafiyadır. Mən rəsmin
tərəfindəyəm. Yəni ora öz əlavələrini
edirsən.
İ.F.:
– Və etiraf edirsən ki, bu mənim
rakursumdur.
Q.A.:
– Bəli, bu mənada mənim üçün
memuar ədəbiyyatı fotoqrafiyadır. Amma
o birilər rəssamlıqdır.
İ.Q.:
– İstənilən halda fotoqrafiyanın özü də
reallıq deyil.
Q.A.:
– Məsələn, hadisə baş verir,
hətta reportajın özündə də müxtəlif
rakurslardan yanaşma var.
N.C.:
– Siz deyirsiniz memuar fotoqrafiyadır,
amma mən bu fikirlə razılaşmıram.
Məsələn, Seyran Səxavətin əsəri ilə bağlı
onun fotoqrafiya olmasını qəbul edə
bilmərəm. Çünki orada çox artırmalar,
çox rənglər var. Münasibət var. Çalar
var.
İ.Q.:
– Məncə də, bu əsərin fotoqrafiyaya
aidiyyatı yoxdur. Rəngli boyalarla işlənib.
İ.F.:
– Rəng məsələsinə gələndə biz elə
dili nəzərdə tuturuq. Bir çox memuarlar
var ki, məqsəd hadisəni göstərməkdir və
müəllif özü nə dildə danışırsa, hadisələri
də o şəkildə təqdim edir. Bəzək də vura
bilmir, rəngi də yoxdur, publisistik,
soyuq dildə yazır. Mənə elə gəlir ki,
memuarın ədəbiyata yaxın gələn cəhəti
onun dilindədi. Nə qədər dili üzərində
yazıçı çox işləyirsə, əsərdə yazıçılıq
görünürsə, memuar reportajlıqdan
uzaqlaşır, ədəbiyyata yaxınlaşır. Elə
əsərlər var ki, hadisə yadından çıxır,
sən yazıçının peşəkarlığına köklənirsən.
Seyran müəllimdə də maksimum şəkildə
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ədəbiyyata gəlmə cəhdi var. Bəzi
hallarda oxucuya elə gəlir ki, məqsəd
hadisəni təsvir etmək yox, elə o gözəlliyi
yaratmaqdı. Hadisə ikinci plana keçir.
Ədəbiyyat udur, publisistika uduzur.
İ.Q.:
– Bəli, Seyran Səxavətin
yaradıcılığında dil, üslub gözəlliyi
danılmazdır.
N.C.:
– Bütün yaradıcılığında olduğu kimi,
bu memuarda da çox maraqlı ifadə, təsvir
vasitələrindən istifadə edir. O ifadələr
yaradır. Yenidir, orijinaldır. Yumoru da
öz yerində. Bu memuara daha kaloritli
bir çalar verir.
Q.A.:
– Bu, çox spesifik əsərdir. Ədəbiyyat
sevən adamlar üşündür.
İ.Q.:
– Mən deməzdim.
Q.A.:
– Mən İlyas Əfəndiyevi tanıdığıma
görə, buradakı obrazı mənə daha
doğmadır. Biri diplomatiya kollecində
oxuyursa, o obrazlar ona maraqlı
gəlməyəcək. Vidadi Məmmədov ona
maraqlı gəlməyəcək.
N.C.:
– Amma Rauf Soltan istənilən halı
ilə maraq doğuracaq. Çünki burda
seçilən obyektin taleyinin özü də maraqlı
və təsirlidir. Ona yanaşmada da adi
memuarçıdan daha çox yazıçı yanaşması,
yazıçı təsvirləri var.
Q.A.:
– Amma bu əsər daha çox
ədəbiyyatşünaslar üçündür. İntiqam
müəllim naşirdir, çap edib, ona görə
etiraz edəcək. Lakin belə deyək də: guya
Azərbaycan jurnalı başqaları üçündür? O
da ədəbiyyatçılar üçündür. Biz özümüz də
elə ədəbiyyatçılar üçünük.
İ.Q.:
– Bu əsəri ədəbiyyata dəxli olmayan
insanların daha çox maraqla oxuduqlarını
görmüşəm. Şahidi olmuşam. Mən
doğrudan da Seyran kimi bir nasirlə tanış
olduğum üçün çox xoşbəxtəm. Və arzu
edirəm ki, bu əsəri davam etdirsin.
Q.A.:
– Yeri gəlmişkən, onun yubileyidir.
Fürsət edib, hamımız onu təbrik edirik.
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Dünyanın ən optimist
pessimisti – Abidin Dino
“Rəsm bir mesaj vermək istəyirsə, özü bilər.
Buna qarışmaq mənim işim deyil.”
Cümhuriyyət dövrünün ən bənzərsiz
cütlüyü idi Abidin və Güzin Dino cütlüyü.
Onlar sənətin bir çox qollarında türk
mədəniyyətinə töhfələr vermiş sənətçilər
idilər. Abidin rəssam, yazıçı, karikaturaçı
və rejissor, Güzin isə dilçi, tərcüməçi
və yazıçı. Eyni zamanda, Kommunist
Partiyasının üzvü olan Abidin paralel
olaraq siyasətçi kimi də tanınırdı.
Abidin Dino İstanbulda doğulub, amma
12 yaşına qədər İsveçrədə və Fransada
yaşayıb. Cümhuriyyət qurulduqdan sonra
ailəsi İstanbula qayıdıb. Burada Abidin
Robert kollecində oxumağa başlayıb.
Anasının və atasının ölümündən sonra
rəsmdən başqa bir şey düşünməyən
Abidin məktəb həyatından uzaqlaşdı.
Qardaşı Arif Dino şair idi, ondan güc
alaraq sənətə bağlandı Dino. Özü
həmişə, –“Arifin kitablarını qarışdıraraq
rəsmə başladım”, – deyirdi. Yazılar
yazdı, karikaturalar və yaxın dostu Nazim
Hikmətin kitablarına illustirasiyalar
çəkdi. Bu zamanlarda heç bir rəsm
cərəyanına mənsub olmayan Dinonun
artıq çəkdikləri ona gəlir gətirirdi. Və bir
rəssam kimi kifayət qədər qəbul olunmuş,
tanınmışdı. “Halkın dostu” qəzeti üçün
etdiyi reportaj çox diqqət çəkmişdi.
Bu reportaj, Atatürkün də gözündən
qaçmadı və düz onu çəkən an Atatürk
onu gördü. Dinonu yanına çağırdı və
rəsmə baxdı, bəyəndi. “Amma önümdə
qədəhlə olmaz, o qədəhi sil”, – dedi.
Dino qədəhi silmək üçün ondan
rəsmə imza atmasını istədi. Bu istəyi
gülümsəyərək qarşıladı Atatürk və rəsmə
imzasını atdı. Dino da rəsmdəki içki
qədəhini sildi.
Bəzilərinin sürrealist adlandırdıqları
Dino məqsədi çağdaş türk sənətinin
inkişafı olan “D qrupu”nu yaradanlardan
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Aytəkin Mirişova
biri idi. Onların istəyi böyük idi: sərgilər
açılacaq, qəzetlərdə, dərgilərdə yazılan
yazılarda qış yuxusunda yatan SƏNƏT
oyanacaqdı. Baxmayaraq ki,
qrupun ortaq rəsm anlayışı yox idi.
Düşüncə etibarı ilə Qərbdəki müasirliyin
ardınca düşmüşdülər. 1933-cü ildə
Sovet İttifaqının məşhur rejissorlarından
olan Sergey Yutkeviç “Türkiyənin
ürəyi – Ankara” adlı filmi çəkmək
üçün Türkiyəyə gəldiyi zaman Atatürk
Yutkeviçdən Abidin Dinonu özüylə
götürüb kino sahəsinin incəliklərini
öyrətməsini istədi. Dino İkinci Dünya
Müharibəsi icazə verənə qədər Rusiyada
qaldı. Rejissorluq öyrəndi. Daha sonra,
yəni 1937-ci ildə Parisə yollanan rəssam
müəyyən müddət orda qalıb rəsmlər
çəkdi və iki ildən sonra vətənə döndü. O
illərdə rəssamlar İstanbulda çətin şəraitdə
yaşayan insanlarla, xüsusən də çörəyi
dənizdən çıxan balıqçılarla daha çox
maraqlanırdı. “Yenilər” adlı, bəzən də
“Liman qrupu” deyə başa düşülən Abidin
Dinonun da tərkibində olduğu bir qrup
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liman ətrafındakı balıqçılar
barədə və onların oyanması
üçün bir sərgi açdı. İngiltərə
və Fransada bir müddət
yaşadı. Bu vaxt ərzində
dövrünün önəmli sənətçiləri
ilə tanış oldu.
Pikasso bunlardan bir
idi. “Bir müddət əziyyət
çəkmək lazım idi, amma
başlanğıcda xoş hadisələr
oldu. Məsələn, 38-dən bəri
tanıdığım Pikasso məni
çağırdı və orda birlikdə
keramika düzəltdik. Yəni
birlikdə bir az iddialı çıxır,
amma eyni emalatxanada
eyni masada Pikassoyla bərabər
keramikalar düzəltdik”.
Güzin xanım Abidinin xatirələrindən:
“Pikasso bir taxta göstərib bura bir xətt
çək deyib, çəkib Abidin. Pikasso deyib
ki, belə xətti bir sən bir də mən çəkə
bilərdim”.
Özünü sosialist və antifaşist kimi
tanıdan Dino İspaniya Vətəndaş
Müharibəsinə getmək üçün könüllü oldu,
amma İspaniyaya gedə bilmədi. Yalnız öz
vətənini deyil bütün dünya vətəndaşlarını
düşünən dahi 26 yaşında Türkiyəyə
qayıdanda artıq tam bir kommunist idi.
Yazdıqlarının hamısı qadağan edildi və
toplanıldı. Əvvəlcə Adanaya sürgün
edildi, 1952-ci ildə isə birdəfəlik Parisə
köçdü.
Futbolu çox sevən rəssam əsərlərində
də buna bol yer verirdi. 1966-cı ildə
dünya çempionatı ilə bağlı bir sənədli
film çəkdi, mükafat aldı. Parisdə,
Amerikada, 20 il sonra da Türkiyəyə
gələrək orada fərdi sərgilər keçirdi. Bu
optimist rəssam 1993-cü ildə Parisdə
xərçəngdən dünyasını dəyişdi. O qədər
optimist idi ki, xəstələndiyi zamanlarda
da, ümidini itirməyib, “çox yaxşıyam,
aslan kimiyəm” deyirdi əzab çəkməsinə
baxmayaraq. “Nə rəsmin romana, nə də
romanın rəsmə ehtiyacı var” desə də,
Dino Yaşar Kamalın “Dəniz küsdü” və
“İlanı öldürsələr” adlı romanlarını, İlham
Bekirin “Unutdum” və Melih Cevdet
Andayın “Tanıdığım dünya” adlı şeir
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Abidin Dino
kitablarına rəsmlər çəkib.
Abidinin işlərinin maraqlı tərəfi,
ətrafında gördüyü əşyaları bir toxunuşla
sənətə çevirə bilməsidi. Həmin an
ətrafında nə varsa dəyərləndirir, köhnə
zərf, kibrit qutusu, kül qabı, ya qaya
parçası – fərq etmir. Dino “Enqrə
Hörmət” (Ingres’e saygı) əsərini Jan
Dominik Eqrin “Türk hamamı” əsərinə
təşəkkür olaraq çəkmişdir. Hamamda
qadınları təsvir edən bu rəsmlə Abidinin
rəsmini yanaşı qoyduqda görürsən ki,
əslində, tamam fərqli şeylər təsvir olunsa
da, iki rəsm bir-birinə çox bənzəyir.
Barmaqlar kombinasiyası şəklində olan
bu rəsmdə də digər əsərlərindəki kimi
Pikassonun və kubizmin təsiri görünür.

Rəssam : Abidin Dino (1913-1993)
Rəsmin Adı : Enqrə Hörmət
Saxlandığı yer : Şəxsi kolleksiya
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Abidin Dino bütün həyatı boyunca
“Əllər və barmaqlar” çəkib. Çox gözəl
əllərə, həm də bənzərsiz əl yazısına
sahib imiş Dino. Oxşayan əl, Yaradıcı əl,
Sevən el, Qışqıran əl, Danışan əl kimi
minlərcə əl şəkilləri... Bu rəsmlərə onun
avtoportretləri olaraq da baxa bilərik.
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“Əl”

“Uzun yürüş”

“Əl və iynə dəliyi”

“İşgəncə”
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“Mutluluğun Rəsmi”, Nazim Hikmət və Abidin Dino
Qəribə bir heyakəsi var Abidin
Dinonun “mutluluğunun”. İllər boyu
Abidin Dinonun “Mutluluğun rəsmi”
deyə tanınan əsərinin sonralar Dianne
Dengelə məxsus olduğu ortaya çıxdı. Bəs
nə idi əsl “Mutluluğun rəsmi”?
Nazim Hikmət Kubanı ziyarət
etdikdən sonra coşqulu bir şeir yazır,
şeirində soruşur:
Sen mutluluğun resmini
yapabilirmisin Abidin
işin kolayına kaçmadan ama
gül yanaklı bebesini emziren
melek yüzlü anneciğin
resmini değil
ne de ak örtüde elmaların
ne de akvaryumda su
kabarcıklarının arasında dolanan
kırmızı balığınkini
sen mutluluğun resmini
yapabilirmisin Abidin?”
Abidin Dino isə suala belə cavab verir:
Davullar çalsa, zurnalar söyleseydi,
Bağrımıza bassaydık seni Nazım,
Yapardım mutluluğun resmini
….
Ve dolaşsaydık Türkiyeyi
bir baştan bir başa.
Yattığımız yerler müze olmuş,
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Sürgün şehirler cennet.
işte o zaman Nazım,
Yapardım mutluluğun resmini
Buna da ne tual yeterdi;
ne boya…”
Nazimin bu şeirindən sonra hər
reportajda “xoşbəxtliyin rəsmini çəkib
çəkmədiyini” soruşmaq bir adət halını
aldı. Hətta kitabına rəsmlər çəkdiyi
dostu Yaşar Kamal da bu sualla Abidinə
ilişirmiş. Dino isə reportajlarının birində
bu suala belə cavab verib: “Xoşbəxtliyin
yox, amma sevincin rəsmini çəkmişəm.
Böyük sevinclər yaşadım.
Təkrar-təkrar yaşadım. Bir ömür boyu
Güzinlə yaşamaq xoşbəxtliyin fövqündə
yaşamaq deməkdir. Güzin olmasaydı,
çoxdan yox olmuşdum”.
Abidin kiməsə “yox” deməzdi,
qarşılaşdığınız zaman dediyi ilk söz “sizin
üçün nə qədər darıxdığı” olurdu. Son
illərdə başını götürüb qaçanlar Parisə
gəlib, Abidini axtarırdı. Hamısı ilə də
görüşürdü, ona yaxınlaşmaq, onun dostu
olmaq, bir sənəd, bir pasport idi. Abidinə
görə isə dostları vətən idi.
Hazırladı: Aytəkin Mirişova
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SƏMƏD VURĞUN

qəhrəmanla harada iç-içə, harada əl-ələ, harada
üz-üzə, hətta düşmən mövqeyindədir?
Səməd Vurğunun dramaturgiyası
şairin ideya və fikirlərini,
dünyaduyumunu, həyat və zaman, barış
və savaş, vicdan və idrak kimi anlayışlara
baxışını əks etdirmək, misraların
arasında, hər hansı qəhrəmanın
simasında, onun müdrik obrazını təqdim
etmək və eyni zamanda dövrünün bədii
modelini sərgiləmək baxımından bu gün
də dəyərli mənbədir.
Lirik şeirdə adətən qəhrəmanla
– lirik «mən»lə iç-içə olan şairin
mövqeyi dramaturgiyada bir qədər
fərqli müstəviyə keçir. Dramaturgiyada
müəllif remarkalarda, əsərin ideyasında,
həm də qəhrəmanlarla bir yerdədir.
Ancaq diqqətli mütaliə və şairin
bioqrafiyasının hamıya məlum olan və
olmayan nüansları ilə tanışlıq sayəsində
müəllifin və qəhrəmanın yerini, onların
sərhədlərini müəyyənləşdirmək olar.
Müəllif harada qəhrəmanla iç-içədir (o
özüdür), harada əl-ələdir (həmfikirdir),
harada üz-üzədir (əks qütbdədir, hətta
bəzən düşmən mövqedədir). Səməd
Vurğun dramaturgiyasının obrazlar
qalereyasına diqqətlə nəzər salsaq bunu
təqribi olaraq belə cizgiləmək olar:
Vaqif – Səməd Vurğun, Azər baba –
Səməd Vurğun, filosof Şahbaz – Səməd
Vurğun xəttini müəllif və qəhrəmanın
inteqrasiyası, bir-birilə çulğalanması,
Vidadi – S.Vurğun, Eldar – Səməd
Vurğun, Fərhad – Səməd Vurğun, Cəlal
– Səməd Vurğun xəttini paralelizm,
İbrahim xan – Səməd Vurğun, Qacar
– Səməd Vurğun, Xosrov – Səməd
Vurğun, Albert – Səməd Vurğun
xəttini isə diferensasiya – mövqelərin
dramaturgiyası kimi xarakterizə etmək
olar.
Bütün bunlarla yanaşı qeyd edək ki,
müəllifin obrazı istənilən qəhrəmanın
nitqində və fikrində özünü göstərə bilər.
Elə şairin ilk pyesinin ilk pərdəsinin
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Aygün Bağırlı
fil.ü.d.d.
ilk şəklini xatırlayaq: əllərini göyə
qaldırıb insanlığın halından, dibsiz
qaranlıqlardan, yerlərdə sürünən
bəşərdən Yaradana şikayət edən
titrək səsli ixtiyar təkcə XVIII əsr
şairi Vidadininmi obrazı idi? Bu
Vurğunun özünün, yaxud zəmanənin
möhnətlərindən başı yetərincə bəlalar
çəkən Cavid Əfəndinin də obrazı kimi
qəbul oluna bilər. Hamıya məlum olan
məşhur monoloqa bir daha nəzər yetirək:
Xudaya! İnsanın halı yamandır,
Nələr çəkdiyimiz sənə əyandır.
Mənası varmıdır min təriqətin?
Aç… aç qapısını sən həqiqətin,
Nə olur, bir yeni işıq ver bizə,
Bizim kor yaranmış gözlərimizə –
Bəlkə də, yaxşını seçək yamandan,
Ta ki, qansız keçən bir güzərandan
Biz də ilham alaq, sevinək barı!
İşıqlat bu dibsiz qaranlıqları…
Yazıqdır dünyanın əşrəfi insan,
Böyüksən, adilsən, keç günahından!
Qoyma ki, yerlərdə sürünsün bəşər,
Dünyada qalmasın nə pislik, nə şər.
Yaxşılıq insana bir sənət olsun,
Dünya başdan-başa qoy çənnət
olsun…
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Həm XVIII əsrin, həm də yazıldığı
dövrün, 30-cu illərin ağrı-acısı, əzablı
yaşantıları duyulan bu parça şairin xoş
diləyi ilə bitir.
Vaqif obrazının müəllifin özünü
ifadə etməsi, şairin baxışlarını və
yaşantılarını əks etdirməsi barədə bir çox
tədqiqatlarda toxunulduğu üçün bunun
üzərində çox dayanmır, təkcə onu qeyd
etmək istəyirik ki, əsərin elə parçaları
var ki, Vaqifin adının yerinə Vurğunun
ismi yazılsa məna uyarlığına heç bir xələl
gəlməz. Məsələn:
Vidadi:
Tükəzban! O saray qan ocağıdır,
Onun hər vüsalı hicran dağıdır.
Bir düşün Vaqifi, daima gülən,
Daima şadlanan o böyük hünər
Bəzən taleyindən şikayət yazır;
Səbəb? Saraylardır…
Yaxud, yenə Vidadi:
Şairdir… qəlbi var, şirin sözü var,
Böyük bir ölkənin onda gözü var,
O ölsə… dağlar da dil deyib ağlar,
Əfv edin, yaxşılıq qalır yadigar.
Bu nümunələrin sayını daha da
artırmaq olar. İstənilən obrazın (istər
mənfi, istər müsbət, istər əsas, istər
epizodik) nitqi və fikri müəllifin bədiiictimai məqsədini, dövrün bədii
panoramını ifadə etməklə yanaşı həm
də müəllifin müxtəlif həyat hadisələrinə
baxış prizmasını, düşüncə və duyumunu
əks etdirir:
Qacar:
Yenə də göylərdən od, alov yağır,
Bizə həyat verən günəş də qandır.
Dünya qan üstündə bir xanimandır…
Başıma ildırım töksə də fələk,
Qanlı qılıncımla hökm edəm gərək,
Sonsuz dənizlərə, sonsuz çöllərə!..
Qoy qanla sulansın hər susuz dərə!
Qoy qana boyansın güllər, çiçəklər
Yalnız qan qoxusun əsən küləklər.
Mənim vicdanım da, qəlbim də qandır
Dünya qan üstündə bir xanimandır
Fon Hols və onun tərəfdarları da
qandan, ölüm havasından zövq alır:
Fon Hols:
Qoy bütün yer üzü boyansın qana…
Ancaq qacarlara, holslara qan
rəngini xatırladan günəş Azər babaya,
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Vaqifə fərqli görünür:
Azər baba:
Hələ göylərdəki günəşə bir bax,
Sənin qüdrətindən ilham alaraq
O da qanadlanır, o da yüksəlir,
Sənə buludlar da salama gəlir.
Burada müəlliflə qəhrəmanın baxışları
üst-üstə düşür:
Vaqif:
Odur, bax, günəşin rənginə bir bax!
Yanır kainata işıq saçaraq,
O günəş gəncliyin timsalıdır, bil
Gəncliyin günəşi saralan deyil.
Can balam, parlasın ömrün günəş tək,
Nə can yanğısı gör, nə iztirab çək!
Müxtəlif pyeslərin müxtəlif
şəkillərindən gətirilən bu parçalarda
şairin baxışları aydın görünür. Hərə
həyata öz içindən boylanır, öz içindən
nəzər salır və ətraf aləm ona görmək
istədiyi kimi görünür. Qacarlara, holslara
qan xanimanı kimi görünən aləm sevgi
ilə dolu olan Vaqifə, Şahbaza, Azər
babaya gülüstan kimi görünür, ancaq
o vaxta kimi ki, şər, zülmət və xəyanət
insanlığa qələbə çalmayıb. Adlarını
çəkdiyimiz və Vurğunun öz obrazını
xatırladan qəhrəmanlar iblis xislətli
insanların əməlləri ilə üz-üzə qalanda:
Azər baba:
Gör nələr törədir aləmdə insan?
Xəyanət durduqca yenə dünyada
Bütün yer üzünü verəcək bada.
Vaqif:
Günəş qürub edir… sönür kainat.
Əzəldən belədir vəfasız həyat…
(Günəşi göstərərək)
O, mənim ömrümün timsalıdır, bax:
Sönən bir varlığın xəyalıdır bax!
Şahbaz:
Cinayət varsa da bəs nədir kamal?
Cavab verəcəkmi buna istiqbal
Bəlkə də sönükdür ağlın qüdrəti,
Yoxsa idrak adlı bir ülviyyəti
Ayaqlar altına salmışdır insan?
Hər tərəfdə ölüm, hər addımda qan
Nə müsibət çəkir gör insan oğlu –
deyə fəryad edirlər. Bu məqamda
müəllif və qəhrəman obrazlarının
konturları üst-üstə düşür. Çünki dostun
dosta xəyanəti, hökmlülərin söz və
düşüncə adamına amansız münasibəti,
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müharibənin dəhşətləri ilə üz-üzə
qalmaq təkcə o obrazların taleyi deyil,
həm də şairin yaşadığı cəmiyyətin, onu
əhatə edən çevrənin də çirkinlikləri idi
və maraqlıdır ki, şair bu hökmlülərin
və qəsbkarların əslində çox miskin və
bədbəxt olduqlarını öz dilləri ilə verir:
Qacar:
Tutaq ki, məşriqdən məğribə qədər
Mənə xərac verdi bütün ölkələr
Nə olsun? Bədbəxtəm,
bədbəxtəm, inan
Tutaq ki, İldırım, Teymur, Çingiz xan
Mənəmmiş, nə olsun sonu?
Duyuram dünyanın boş olduğunu…
Yaxud, Xosrov:
Götür məni…dağ boydadır,
hər qəmim,
Nə dostum var, nə dərd
bilən həmdəmim,
Nə olsun ki, çox böyükdür şah adım
Öz ömrümü məhəbbətsiz yaşadım,
Bu dərd məni ağrıdacaq qəbrədək
Şah olmadım ağız dolu gülərək
Qəhrəmanların dünyanın idarə
olunması ilə bağlı fikirlərində həm də
şairin mövqeyi ilə tanış oluruq.
İslam:
Tutaq ki, allahsan sən bir anlığa
Bir avtomatın var, bir də fəlsəfən
Dünyanı hansıyla xilas edərsən?
Şahbaz:
Əlbəttə ağlın qüdrəti
Bir də ürəklərin saf məhəbbəti
Eldarın qəfildən verdiyi sual hamını
təəccübləndirir:
Olmazmı qılıncda ağıl tədbiri,
Ağılda bir qılınc kəsəri ola?
Şahbaz:
Bu düzdür, birləşsə qılıncla kamal,
Bu qanlı günləri görməz istiqbal
Şairin vicdanla, idrakla bağlı düşüncə
və baxışları da qəhrəmanlarının fikrində,
düşüncə və baxışlarında öz əksini
tapmışdı. Səməd Vurğun insan oğlunun
idrakına inanır, onun qələbəsinə ümid
bəsləyirdi. Təsadüfi deyil ki, «İnsan»
pyesinin əvvəlində filosof Şahbazın
tərəddüdlə verdiyi «Qalib gələcəkmi
cahanda kamal?» – sualı əsər boyu bir
xətt kimi keçir və sonda kiçik Şahbaz
tərəfindən «Qalib gələcəkdir cahanda
76

kamal» – şəklində vüqarla səslənir. Bu
kamalın, insan idrakının, təfəkkürün
təntənəsinə inamın hədsiz təcəssümü
idi. S.Vurğun inanırdı ki, insan kamalı
sayəsində həm öz şəxsi həyatını, həm
də cəmiyyəti dəyişməyə, dünyanı
bəzəməyə qadirdir. Əgər insan bu ağıl və
gücünü xeyirli, nuru və ziyası sabahlara
səpələnəcək əməllərə sərf edəcəksə.
S.Vurğuna görə ideal insanlar düşmənlə
vuruşanda belə vicdan əzabı çəkirlər.
Onlar öz missiyalarını çox gözəl anlayır,
qan tökmək üçün, kiminsə həyatına
xətm vermək üçün yaranmadıqlarını
anlayırlar.
Səhər:
Of…tale! Nə yaman dövranın varmış,
Alim də… alim də əsgər olarmış! –
deyə fəryad edəndə onun həyat
yoldaşı Şahbaz:
Dünən bir filosof, bu gün bir əsgər –
deyə ah çəkir.
Məryəmin Fərhadla vuruş səhnəsi
Fərhad:
– Yalvarıram sənə, qalxmayır qolum.
Qoyma ki, dünyada günahkar olum
– deyəndə qana susamış Məryəm etirafa
məcbur olur:
Düşmənim olsan da mərdmiş ürəyin
Əli bəy xəyanətinə görə Xuramanı
öldürmək istəyəndə Vaqif ona mane
olur:
Əli bəy, alçaldar cinayət bizi
Bir bax, əllərinə yaraşarmı qan?
Oğlum, yaşatmağa yaranmış insan.
Xuraman Vaqifə xəyanət etsə belə
bağışlanır. Vaqif günahı Xuramanda yox,
onu yetişdirən cəmiyyətdə, həyatda,
zamanda görür.
İnsan, o müqəddəs bir kainatdır,
O saf qəlbi pozan yalnız həyatdır.
Bəzən yanılsa da gözəl bir mələk,
Ondan iyrənsə də hər duyan ürək,
Buna müqəssirdir, şübhəsiz, zaman.
Səməd Vurğunun xalqın mental
dəyərlərinə, tarixi keçmişə, milli fəlsəfi
və ideoloji baxışlara qədirşünaslıqla
yanaşması poeziyasında və nəzəri irsində
olduğu kimi dramaturgiyasında da göz
önündədir. Şahbazın alman filosofu
Albertlə mübahisəsində qəhrəman və
müəllif sərhədləri tam aradan götürülür.
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Albertlə diskussiya edən sanki Vurğun
özüdür:
Şahbaz:
Orijinal deyildir yazdıqlarınız –
Filosof Nitsşenin fikridir yalnız.
Albert:
Bəlkə, Nitsşeni də sevməyirsiniz?
Şahbaz:
Bəlkə , yox… başqadır fikirlərimiz
Albert:
Kimi sevirsiniz bəs almanlardan?
Şahbaz:
Birini sevərdim, o da bir zaman
Albert:
O kimdi?
Şahbaz:
O, Höte, «Faustu» yazan.
Albert:
Bəs indi, fikriniz dəyişmiş, yoxsa?
Şahbaz:
Bəli, «Faust»dakı gizli bir məna
Gülür insanlığın arzularına.
Bu tendensiya ilə Vaqiflə Qacarın
deyişməsində, Azər babanın fikirlərində
də rastlaşırıq. Azər baba, Fərhad, Vaqif,
Eldar xarici istilaçılara qarşı amansız
mövqe tutanda həm də Vurğunun
münasibətini əks etdirirdilər.
Orda Mefistofel qələbə çalır,
İnsan qüdrətiysə kölgədə qalır.
Albert:
(kinayə ilə)
Bəs sizin fəlsəfə, Hürmüz, Əhrimən!
Şahbaz:
Hürmüz xəbər verir qərinələrdən
Orda çarpışsa da xeyir ilə şər
Fənalıq qurdunu öldürür bəşər
Əhrimən səpsə də yalnız zülməti
Hürmüzün eşqidir insan qüdrəti.
Maraq çəkən bir məqama toxunmaq
istəyirik. S.Vurğunun «İnsan» əsərində
ata Şahbaz üzərində çoxdan işlədiyi
əsərini qanlı-qadalı müharibənin içində,
düşmənin çevrəsində davam etdirsə
də tamamlaya bilmir. Ölüm ayağında
olan filosof yarımçıq qalmış əsərini
əsir saxlandığı zirzəmidə dırnaqları ilə
açdığı bir ovuqda gizlədir və «Ya oğlum
tamamlar, ya da öz nəvəm», – deyə
gələcəyə öz mesajını ötürür. Və pyesin
sonunda oğul Şahbaz atanın yarım
qalmış əsərini tamamlayaraq «Qalib
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gələcəkmi cahanda kamal?» -– sualını
cavablayır.
Zənnimizcə, Vurğunun da «Vaqif»
əsərində yarımçıq qalan bir məqam var.
Vaqifin ölüm səhnəsi. Məlumdur ki, şair
pyesin əvvəlki variantında əsəri Vaqifin
ölümü ilə bitirmiş, ancaq sonradan bəzi
təklif və təkidlərə görə final bir çox
tədqiqatçıların da qeyd etdiyi kimi süni
təsir bağışlayan sonluqla tamamlanmışdır.
Kim bilir, bəlkə də, Yusif Səmədoğlu
Kuteitsinin «xəbərdarlıq», P.Rudyakovun
«ağrılar», «zamanların əlaqəsi» romanı
adlandırdığı «Qətl günü» əsərində
məmləkətin iki əsr əvvəlki tarixi
keçmişindən bəhs edərkən edam olunan
şairlə bağlı epizodla «Vaqif»in yarım
qalmış sonluğunu tamamlamışdır:
…Neçə gün əqdəm bu qaladan enib
hökmdarın yanına gəlmiş və özləri ilə
çox vacib məlumatlar gətirmiş iki saray
şairinin bəxşiş, daş-qaş əvəzinə istədikləri
ölümün vədəsi yetmişdi. Bu gün axşam,
gün batanda, hökmdarın hüzurunda
və bütün xəlqin gözü qabağında bu
məmləkətin böyük şairini edam edib
başını həmin o şairlərə verəcəkdilər.
Hökmdar buna razılığını çoxdan vermişdi
və hələ hökmdar heç bir zaman vədinə
xilaf çıxmamışdı.
… Şairi edam yerinə qaldırdılar.
O, gözlərini qıyıb əvvəl-əvvəl aşağıda,
meydançanın ortasında taxtda əyləşmiş
hökmdarı gördü… Sonra şair başını ağırağır endirib sərbazlara baxdı: sərbazlar
təzək iyi verirdilər. Sağ tərəfdə dayanıb,
qorxu içində şairin edamına tamaşa edən
öz obalılarını – qocaları, qarıları, cavan
oğlan uşaqlarını və nəhayət, ömrü boyu
uca qamətlərini və ala gözlərini vəsf
elədiyi gəlinləri, qızları görəndə gözündən
bir damla da yaş axdı: bu damla da ağ
deyildi, bu damla da qırmızı idi. Çünki
şairin ürəyi od tutub yandı, şair bildi ki,
qara telləri çiyinlərinə tökülüb məlulməlul dayanmış, gözyaşları qurumuş
bu gəlinlərin, bu qızların hər birinin
bətnində indi neçə-neçə sərbaz toxumu
var. Gözlərinə qırmızı yaş gəldi və şair
ürəyində öz obalılarından halallıq istədi.
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Azərbaycan kinosunun
bugünkü vəziyyəti
Azərbaycan kinosunun tarixi 1898-ci il iyunun 21-dən başlayır. İlk filmlər
mühəndis fotoqraf Aleksandr Mişon tərəfindən çəkilmiş xronika süjetləri (“Balaxanıda
neft fontanı”, “Şəhər bağında xalq gəzintisi”, “Qafqaz rəqsi” və s.) və bir bədii
kinosüjetdən (“İlişdin”) ibarət idi.
1915-ci ildə Qafqazda Pirone qardaşlarının açdığı səhmdar cəmiyyətlər (ticarət
evləri) tərəfindən Bakı, Tiflis və İrəvan şəhərlərində prokat kontorları yaradıldı. 1915ci ildə adı çəkilən cəmiyyət neft sənayeçilərinin pulu ilə İbrahim bəy Musabəyovun
“Neft və milyonlar səltənətində” romanının motivləri əsasında eyni adlı ilk
Azərbaycan bədii filminin çəkilişinə başladı. 1916-cı ildə isə Üzeyir Hacıbəyovun
“Arşın mal alan” operettası əsasında Bakıda ilk Azərbaycan kinokomediyası çəkildi.
1919-cu ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin ildönümü münasibətilə “Təntənə” adlı
tammetrajlı film ekranlara çıxdı. Kinomuzun keçdiyi yola yenidən nəzər salmaq və bu
günü haqqında danışmaq üçün “Ustad” aylıq ədəbiyyat və sənət dərgisi “Azərbaycan
kinosunun bügünkü vəziyyəti” mövzusunda dəyirmi masa keçirdi. Müzakirədə
kinorejissor Şeyx Əbdül, aktyor Vidadi Həsənov, yazıçı-ssenarist Əyyub Qiyas,
kinodramaturq İlqar Fəhmi və “Ustad” dərgisinin məsul katibi Müşfiq XAN iştirak
edirdilər.
Layihənin moderatoru: Müşfiq XANdır.
Müşfiq XAN:
– Hər birinizi salamlayıram.
İştirakınıza görə sizə ayrı-ayrılıqda
təşəkkürümü bildirirəm. Bu günlərdə
cəbhədə əsgərlərimiz böyük şücaət
göstərdi, şəhidlərimiz var. Allah hamısına
rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun.
Məncə söhbəti elə buradan başlayaq.
Azərbaycan milli kinosunda Qarabağ
və müharibə mövzusu haqqında çəkilən
filmlər sizi qane edirmi? “Dolu”, “Xoca”,
“Yarımçıq xatirələr”, “Biz qayıdacağıq”,
“Nabat”, “Yaddaş” və bu kimi başqa
filmləri nəzərdə tuturam. Göründüyü
kimi, bu mövzuda yetərincə film var.
Amma onların tam siyahısı ilə tanış
olanda şəxsən mənim üçün yeni adlar
meydana çıxdı. Bir çox belə filmin
diqqətdən kənarda qalmasını, geniş
auditoriyaya çatmamasını, tamaşaçıda
maraq yarada bilməməsini nə ilə
izah edirsiniz? Bəlkə yeni
filmlərimizin əksəriyyəti
“youtube”-da və başqa
videoportallarda
olmadığına görə belə
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vəziyyət yaranır. Əbdül müəllim, sizdən
başlayaq.
Şeyx Əbdül:
– Əvvəla onu qeyd edim
ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
ideologiyası yenidən formalaşmalıdır.
Hər bir qüvvətli dövlətin arxasında
qüvvətli, dünya səviyyəli ideologiya
durur. Dünya təbliğat üzərində qurulub,
tapança üzərində yox. Dünyaya bəllidir
ki, bu torpaqlar bizimdir, ancaq yüz ildir
yalançı erməni xəyanətinin qurbanlarıyıq.
Məsələn, İngiltərədə oturan bir ingilisə
ermənilər yüzlərlə yalançı məlumat,
sənəd, şayiə təqdim edir, gözyaşı tökür
ki, tarix belə,
mədəniyyət belə,
bizi qırırlar,
məhv edirlər.
Amma
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Müşfiq XAN: “çəkilən bir çox filmlər belə diqqətdən kənar qalır,
tamaşaçıya çatmır”.

əks tərəfdən heç bir mübarizə və qarşılıq
yoxdur, alternativ cavab verilmir. Bu
mənada konomuzu sənət nöqteyinəzərindən həm də ideoloji vasitəyə
çevirməliyik. Məncə bundan başlamaq
lazımdır. Ətrafımıza baxaq, Rusiya, İran
yaxşı filmlər çəkir, festivallara çıxır və bu
yolla həm də öz mədəniyyətlərini təbliğ
edir, həm də problemlərini dünyaya
çatdırırlar.
İlqar Fəhmi:
– Mənim yanaşmam bir qədər
fərqlidir. Biz özümüzü daha çox keçmiş
postsovet ölkələri ilə müqayisə etməliyik.
İran əvvəldən kapitalist ölkəsi olub.
Onlarda mədəniyyət bazar qanunları ilə
tənzimlənib və əsas düşüncə yazılmış,
çəkilmiş məhsulu satmaq üzərində
qurulub. Amma bizim mədəniyyət – kino
sahəsi, teatr – özü-özünü təmin edə
bilmir. Məsələn, kino işinin kökündə
ssenari və rejissor işi dayanır. Amma bu
işi görənlər üçün dövlətlə işləmək başqa,
biznesyönlü işləmək başqadır. Əgər
sən dövlətlə işləyirsənsə, ilk növbədə
əsərinin 4-5 nəfər “senzura”çının xoşuna
gəlməsini düşünürsən. Bir də var ki,
əlində konkret pul var. Sənə deyirlər ki,
yüz min verirəm, 6 aydan sonra 150 min
USTAD dərgisi \ Aprel 2016

alacağam. O zaman kinonu çəkən adam
oturub elə bir qayda-qanunla fikirləşir
ki, gördüyü işin kütləvi yayımı olsun.
İranın kino sənəti əvvəlcədən bu prinsiplə
işləyib. Türkiyə də eləcə. Bir də onu
qeyd edim ki, kütlənin baxdığı adətən
keyfiyyətli sənət əsəri olmur. Yəni pul
gətirən filmlərin keyfiyyəti yüksək deyil.
Hollivud filmləri də, Kann festivalından
keçən filmlər də peşəkar filmlərdir.
Amma bunlardan biri kütləvi film sayılır,
digəri isə elitar. Rusiyanı müşahidə
edirəm, sovetlər dağılandan sonra orda
10 il ərzində çox çətinlik oldu. Çünki
bütün Rusiyanın kino sahəsi, həmçinin
mətbuatı da öyrəşmişdi ki, hökumət pul
verəcək, onlar da tələsmədən oturub
işləyəcək.
Müşfiq XAN:
– Vidadi müəllim siz necə
fikirləşirsiz? Məncə kinonun problemləri
ilə yanaşı, mövzumuz ətrafında söhbəti
davam etdirsək, yaxşı olar.
Vidadi Həsənov:
– Çox həsas bir mövzudan, həm də
həsas bir məqamda danışırıq. Əlbəttə,
kino ilk növbədə mənəviyyat məsələsidir.
Amma sintetik sənət olduğu üçün
həm də biznes məsələsidir. Bayaqdan
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addımdır. Sözün əsil
mənasında Azərbaycan
xalqının mənafeyinə xidmət
edir.
Azərbaycan kinosu – nə
qədər də biz ondan narazı
olsaq da, çox işlər görüb.
Əlbəttə, təvazö elə bir
şeydi ki, hərdən bizə çox
mane olur. Amma indi
biz öz kinolarımızın hamısı
üçün deyə bilmərik ki,
Müşfiq XAN: “ermənilər Qarabağ müharibəsi mövzusunda
onlar zəifdirlər. Kinonun
bizdən xeyli az film çəkiblər. Bizdə isə xeyli film var”.
özündən, kinoda işləyən
masanın üzərindəki posterlərə baxıram,
insanlardan asılı olmayan məsələlər var.
əksəriyyəti müharibə mövzusunda
Müşfiq XAN
çəkilmiş filmlərdir. Azərbaycan kinosu
– Əyyub bəy, bayaqdan diqqətlə
öz gücü, bacarığı, istedad imkanları
dinləyirsiz. Siz necə düşünürsünüz,
daxilində bu mövzuya mütəmadi qayıdır.
müharibə mövzusunu kinoya gətirmək
Amma heç kəs başından yuxarı tullana
nə dərəcədə doğrudur? Tamaşaçıya qan,
bilməz. Azərbaycan kino işçiləri də sözün fəlakət, qırğın göstərməyə münasibətiniz
əsil mənasında qəhrəman kimi çalışırlar.
necədir?
Bəzən kritik situasiyalara düşürlər. Bəzən
Əyyub Qiyas:
mənim gördüyüm kimi fiziki təhlükə
– Sizcə, sovet dövründə çəkilən
qarşısında qala-qala film ərsəyə gətirirlər. filmlər, rusların, “Azərbaycanfilm”in
Ona görə ilk növbədə bu insanların
çəkdiyi filmlər nəyə görə maraqlı idi?
hamısına təşəkkür etmək lazımdır.
Çünki qalib ölkənin filmləri idi. Sonu
Adətən “müharibə bir düyündür,
qalibiyyət olan bir şeydən danışırdı.
açılmaz bir düyündür”, – deyirlər.
Yəni süjet xəttinin özündə belə bu
Siyasətçilər əvvəlcə istəyirlər ki, onu
hiss olunurdu. Tamaşaçı sonda sovet
dilləri ilə açalar, aça bilməyəndə
əsgərinin qalib gələcəyinə əmin idi
başlayırlar dişləri ilə açmağa. Onda da
və onun müharibədə keçdiyi yolu, öz
məsələ dəhşətli hala gəlir.
qəhrəmanlarını izləyirdi. Belə bir film
Dədə Qorqudda deyildiyi kimi: “Ay
istər-istəməz maraqlı olacaqdı da. Biz o
ata düşmən kimdi? Cavab verir: düşmən
səviyyəli filmləri ona görə çəkə bilmirik
odu ki, sənə çatacaq, səni öldürəcək.
ki, hələ məğlub ölkəyik. Nə çəkəcək, nə
Düşmən odu ki, sən ona çatacaqsan,
göstərəcəyik?!.. Məsələn, üç gün ərzində
onu öldürəcəksən”. Biz indi uzun illərdir,
davam edən döyüşlərdə bir yüksəklik
düşmənlə üz-üzəyik. Neçə illərdir bir
əldə etdiksə, onun haqqında bir bədii film
dövlət, xalqı, millət olaraq deyirik ki,
çəkmək mümkündür. Çünki artıq qələbə
gəlin bu məsələləri sülh yolu ilə həll edək. faktı var. Amma ümumi halda çıxdığımız
Amma məlum olur ki, mümkün deyil.
yolun sonu qeyri-müəyyəndir.
Çörçilin bir sözü yadıma düşdü. O deyir
Müşfiq XAN:
ki, səninlə vuruşan adamları müharibə ilə
– Müharibə mövzulu filmlərimizə
qorxutmaq lazımdır ki, sülh bağlamağa
baxanda məni həmişə bir şey düşündürür
razı olsunlar. Mən bu son hadisəni
– tam qələbədən, yəni erməni işğalında
bu cür dəyərləndirirəm. Atatürkün
olan torpaqlarımızı geri qaytardıqdan
yaxşı sözü var: “Əgər müharibə xalqın
sonra müharibə mövzulu filmlərimizdəki
mənafeyinə xidmət eləmirsə, cinayətdir”. yeniliklər nə olacaq, yəni, burda qalib
Mən düşünürəm ki, baş verən hadisələr
və məğlub ordunun müharibə filmləri
çox vaxtında, qəhrəmancasına atılmış
anlayışı var axı. Misalçün, ermənilər
80
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Qarabağ müharibəsi mövzusunda bizdən
xeyli az film çəkiblər. 2008-də çəkdikləri
“Atılmayan güllələr” və bu səpgidə bir
neçə film xaricində demək olar ki, heç nə
yoxdur. Bizdə isə xeyli film çəkilib. Necə
düşünürsünüz, bu, Qarabağın bizim ağrıacılı yerimiz olduğundanmı irəli gəlir?
İlqar Fəhmi:
– Mənim özümə də həmişə bir şey
maraqlı olub. Bir az axtarırsan, baxırsan
ki material azdı, çünki gedə bilmirik.
Məsələn, Almaniyada müharibədən
sonra kino var idi. İndiyə qədər də
almanlar müharibə haqqında kino
çəkirlər. Onlar necə çəkirlər? Müharibə
haqqında o qədər kinoları var ki.
Əyyub Qiyas:
– Rus prokatının qəbul elədiyi filmlər
də var. İkinci Dünya Müharibəsində
qələbə qazandıqları hərbi əməliyyatlardan
filmlər çəkiblər.
İlqar Fəhmi:
– Bu filmlərdə sonda yenə də
məğlubiyyət var. Amma onlar nə
edirdilər? Məsələni belə qoyurdular:
məğlub olan rejimdir, siyasətçidir. Əsgəri
isə ideallaşdırıb qəhrəman halında
verirdilər. Yəni ümuni halda məğlubiyyət
olsa da, fərdlər qələbə çalır.

Əyyub Qiyas:
– Bununla razıyam. Tutaq ki, Mübariz
İbrahimov haqqında bədii film çəkmək
mümkündür. Əsgərlər haqqında...
“Nabat” filmindəki süjet xətti ətrafında
və s. Yəni konkret olaraq faktlra, insan
faktoruna istinad etməklə. Götürək Həzi
Aslanov haqqındakı filmi. Nəyə görə
dövründə maraqlı və normal büdcəli bir
film idi? Nəyə görə tamaşaçı tərəfindən
qəbul edilmişdi? Bəzi Avropa və bir çox
sosialist ölkələri də o filmi aldılar. Çünki
konkret olaraq orda dramaturgiya vardı,
qalibiyyət vardı, fakt vardı. Həzi Aslanov
filan alman generalı ilə mübarizədə döyüş
taktikasına görə seçilmişdi, fərqlənmişdi.
Yəni bu mövzu bir az həssas mövzudu.
Allah qoysa qələbədən sonra biz
müharibə haqqında çox dəyərli filmlər
çəkəcəyik. Ona pul tapılacaq: dövlətin
də, prodüserlərin də.
Şeyx Əbdül:
– Burda zaman faktı da var. Müharibə
tükənməlidir ki, millət əvvəlcə sənətkarı
dərk eləsin. “Durnaların uçuşu” müharibə
mövzusunda ilk yüksək səviyyəli bədii
film idi. Ona qədər müharibə haqqında
xronika və sənədli filmlər çəkilmişdi.
Müharibə faciədir, amma bunun siyasi
tərəfləri də var. Vaxt keçməlidir ki,

İlqar Fəhmi: “Hər yerdə Heydər Əliyev Mərkəzləri tikilib.
Dövlət miqyasında bu məktəblərdə kinoteatrlar yaradılsa, yaxşı olar”.

USTAD dərgisi \ Aprel 2016

81

mü z a kir ə

insanların şüurunda oturuşsun və ona
yanaşma formalaşsın.
İlqar Fəhmi:
– Sovetin ən yaxşı müharibə filmləri
70-ci illərdə çəkilənlər hesab olunur.
Əyyub Qiyas:
– Yəni, ən azı müharibədən 15-20 il
sonra.
İlqar Fəhmi:
– Çünki ondan əvvəlkilər Stalinin
vaxtında olub. Daha çox təbliğat, pafos
filmləridir.
Şeyx Əbdül:
– Sənət əsərləri ondan sonra başlayır.
Şeyx Əbdül:
– Yadıma düşmüşkən sizə bir faktı
deyim. Mənim “Qan yaddaşımız” adlı
45 dəqiqəlik sənədli filmim var. Beş
il əvvəl çəkilib. Sənədli film rejissoru
olmasam da, dostların, tanışların
sayəsində çəkdik. Amma elə faktlar var
ki, onlar mütləq çəkilməli, bunun üçün
şərait yaradılmalıdır. Sizə bir hadisə
haqqında danışmaq istəyirəm. “İrsimiz”
verilişini apardığım vaxtlarda bir gün
mənə zəng gəldi. Dedilər ki, Əli bəy
adlı bir kişidir, görüşmək istəyir. Yaşlı
adam idi, indi rəhmətə getmiş olar. Dedi:
“Oğlum, mən səni həm izləyir, həm
dinləyirəm. Ermənistanda doğulan, orda
böyüyən azərbaycanlıyam. Uzun müddət
Tarix İnstitutunda işləmişəm”. Erməni
dilini bildiyini, hətta onlardan yaxşı
danışdığını söylədi. Dedi ki, ermənilərin
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quraşdırdıqları tarixini heç bir əsaslı
mənbəyi yoxdur. Onun sözlərinə görə,
hər il sentyabrın 20-də Mikoyan ənənəvi
olaraq Soçiyə istirahətə getməmişdən
qabaq İrəvana gedirmiş. O gələnə kimi
bütün institutlar, dövlət idarələri dünya
muzeylərində, arxivlərdə, institutlarda
təhrif olunmuş erməni tarixi ilə bağlı
olan şeyləri katalikosların əli ilə ya pul
yolu ilə, ya da oğurlamaqla alırdılar.
Qonağım dedi ki, həmin materialları o
qəbul edirmiş: “Erməni mənə o qədər
arxayın idi ki, onları özümlə aparacağım
heç ağlına da gəlməzdi. Mən ordan
say-seçmə faktları götürdüm. O faktlar
Herodotdan, Strabondan üzü bəri,
dünya tarixçilərindəndir. Stranesin
yalançı tarixçi olması ilə bağlı faktlar var.
Ermənilərin özlərinin yazıları var. Onların
surətlərini bir-bir çıxardıb gizlətdim.
Qaçaqaç düşəndə fikirləşdim ki, nəyim
var, nə aparacam. Düşündüm ki, əsas
sənədlərdir. Onları bir neçə yerdən
bədənimə sarıdım. Heç ağıllarına da
gəlmədi. Erməni dilində o qədər səlist
danışırdım ki, sərhəddə hörmətlə yola
saldılar. Qırxa qədər dünya tarixindən,
dünya tarixçi alimlərindən olan
sənədlərdir. Sənəd bəlli, müəllif bəlli, çap
olunan tarix bəlli, hamısı möhürlə...“
Bu qonaqdan sonra bir gün
Azərbaycanda yuxarıdan aşağı, salamkəlam etdiyim bütün iş adamlarına rəsmi
surətdə müraciət göndərdim. Dedim
ki, çox böyük
ideoloji təbliğata
başlamalıyıq.
Bütün dünyanı
aldadan
erməniyə qarşı
əlimizə sənəd
keçib, kömək
edin. Hamımız
danışırıq, amma
Biləcəridən
o tərəfə heç
kim bizə qulaq
asmır. Niyə bu
fikirdəyəm?
Çünki
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biz “Nəsimi” filmini Moskvada
səsləndirəndə, sətri tərcüməni Həsən
Seyidbəyli ilə İsa Hüseynov özü etmişdi,
şeirləri isə Konstantin Simonov. Bir həftə
sonra Konstantin Simonov üstümüzə
bir sifətdə gəldi ki... Çox əsəbi halda
dedi ki, siz necə adamlarsınız, dünyada
analoqu olmayan bu cür şairiniz var.
Niyə tərcümə etmirsiniz ki, bütün
dünya tanısın? Bu fikir elə o vaxtdan
ağlımda qalıb. O zaman da heç kəs
kömək eləmədi. Amma bu sənədlərdə
Haykazyanın, Papazyanın, Qumilyovun,
Kraçkovskinin, Veliçkonun dediyi
sözlər var. Hamısı da erməni-müsəlman
davasına qədər olan söhbətlərdir. Yəni
əsl erməni mahiyyətini açır. Kimdirlər,
necə gəliblər, necə gediblər – hamısı
bu sənədlərdə var. Onların arasında
I Pyotrun 18 fərmanı, eləcə də
ermənilərin albanlaşma, xristianlaşma
siyasətləri, türk-müsəlman ərazisində
bufer zona yaratmaq üçün köçürüb
gətirmələri haqqında faktlar var.
Qriboyedov bu işə rəhbərlik edən səfir
idi. Onun çar Aleksandra məktubunda
ermənilər haqqında, onların dəhşətli,
təhlükəli bir tayfa olduqları barədə
məlumat verilib, Rusiya ərazisinə
buraxılmasının təhlükəli olduğu bildirilib.
Müşfiq XAN:
– Əbdül müəllim ümid edirəm
ki, həmin faktlar nə vaxtsa kino
yaradcılığınızda öz əksini tapacaq.
Şeyx Əbdül:
– İnşallah! Yenə təkrar edirəm, kino
ideologiyanın əbədi və əzəli pasportudur.
Verilişlər silinir, qəzetlər sıradan çıxır,
amma kino qalır. Nazirliyə kino üçün pul
ayrılır. O da götürür 500 min sənə, 300
min sənə deyib bölüşdürür... Məndən
təcrübəli kino xadimlərimiz var – Eldar
Quliyev, Oqtay Mirqasımov... Deyirəm
ki, ay filankəs, 500 minə kino çəkərlər,
ayıb deyil? 500 minə razılaşırsan, amma
sonra nə çəkirsən? Film qalır yarımçıq və
başlayırsan pul axtarmağa. Dost-tanışdan
3 min, 5 min xahiş edirsən, gördüyün
iş də heç nə olur. Belə kinoya heç kəs
baxmır və baxmayacaq da. Göstərməyə
də bir Nizami kinoteatrı var.
USTAD dərgisi \ Aprel 2016

Vidadi Həsənov:“ Əgər müharibə bu qədər
pul tələb edirsə, bəs müharibə
filmi tələb etməyəcəkmi? ”

Müşfiq XAN:
– Siz problemi ancaq büdcədə
görürsünüz. Ancaq çəkilən filmlərin
ssenarilərində, rejissor işində, xüsusilə
aktyor işində olan problemlər göz
qabağındadır.
Şeyx Əbdül:
– Xeyr, ssenaridə heç bir problem
yoxdur. Ədəbiyyatımız istedadlarla
zəngindir, əlimizdə materiallar var,
yaxşı aktyorlarımız var. Amma maddi
tərəf yoxdur. Kino ədəbi ssenaridən
başlayır. Ssenari bədii şura tərəfindən
qəbul olunduqda onun janrına baxılır.
Tarixi janrın qiyməti birdir, detektiv
janrın qiyməti başqa. Ən çox pul tarixi
janrda çəkilən filmlərə lazımdır, çünki
müharibə səhnələri, dekorasiyalar var.
Həmin ssenari verilir rejissora, rejissor
ssenarisi yazılır və bu artıq çəkiliş üçün
hazır olan materialdır. İkinci qrup
adamlar ssenari əsasında epizod-epizod
bütün kostyumları, qrimi, xərci, yeriniyurdunu, dekorasiyaları bir-bir yazır və
məbləğ ortalığa qoyulur. Ayrılan dövlət
pulu obyektlər üzrə simmetriya ilə
xərclənməyə başlanır. Müasir zamanda
dünyada elə bir şey ola bilməz ki, iki
aktyorla film çəkəsən, özü də 200 minə.
Söhbət təkcə iki aktyordan da getmir.
Nə dəxli var kadrda iki aktyordur,
ya on. Söhbət texniki prosesin
hazırlanmasından gedir. Kino həm çox
bahalıdır, həm də böyük xeyir gətirən
sahədir. Tarixin təbliğatçısıdır. Serial
üçün 6 milyon pul ayrılıb, qoy müsabiqə
keçirib bilən adamları çağırsınlar. Niyə
məbləği 200-200 bölüb hədər edirlər?
Həm də kino ilə televiziya fəlsəfəsi ayrı83
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ayrı şeylərdir. Orda kimlər çəkilir, Allah
bilir, mən heç elə aktyor tanımıram.
Halbuki o 6 milyonu normal bir
ssenariyə qoyub gözəl nəsə çəkmək olar.
Bizim istədiyimiz kino mədəniyyətinin
olması üçün deyilən bu problemlərdən
başlamaq lazımdır.
Müşfiq XAN:
– İlqar müəllim, Əbdül müəllim
təzyiqlərin olduğundan danışır. Qatqat artıq təzyiqlər qonşu İranda var,
amma İran filmi bu gün dünyada çox
yaxşı tanınır. İranla Azərbaycanın film
sənayesini müqayisə etmək nə dərəcədə
düzgündür, bilmirəm. Necə olur ki,
İslam ölkəsi olmasına, siyasi rejimin
bütün qadağalarına baxmayaraq İran
filmləri dünyaya çıxa bilir, irəli gedir,
rejissorlarının bir çoxu Oskara iddia
edir, hətta yeri gələndə ölkədən gedib
Fransada, İngiltərədə, Avropanın başqa
yerlərində yaşayıb film çəkir, Azərbaycan
kimi müstəqil dövlətdə dövlət tərəfindən
pul ayrıldığı halda yaxşı film çəkə
bilmirik?
İlqar Fəhmi:
– Əvvəl belə idi ki, bir səhnə
alınmırdısa, sabah, ya da o bir gün
yenidən çəkmək olurdu. Pul bitəndə də
əlavə pul almaq mümkün idi. Amma
birdən-birə biznes sahəsinə keçildikdə
artıq sənin hər günün hesabdadır.
Sərbəst işləməyə öyrəşmiş rejissor
üçün çətindir. Məsələn, bir çoxları,
elə Konçarovskinin özü işləmək üçün
Hollivuda getdi, bir-iki film çəkdi
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və gördü ki, hər şey pulladır, işləyə
bilmədi. Rejissor biləndə ki, film gəlir
gətirəcək, ona münasibətin dəyişir. Pul
gətirməyəndə isə yanaşma fərqli olur.
Əslində, bizdə ədəbiyyatda da, kinoda da
hələ indi-indi bazar münasibətləri yaranır.
İlk kinolardır ki, 3-4 kinoteatrımızda
yayımlanır, özünü təsdiq etməyə çalışır.
Amma kino təbliğat olduğu üçün
prosesin başlanğıcında dövlətin maliyyə
yardımı olsa, yaxşı olar. Əgər sıfırdan
başlasaq, bizə ayağa qalxmaq üçün 50 il
vaxt lazım olacaq. İlkin mərhələdə dövlət
böyük proqram çərçivəsində yardım
etsə, 50 ilə keçilməli yolu 10-15 ilə
keçə bilərik. Azərbaycanın bölgələrində
kitab mağazası açmaq barədə nə qədər
söhbətlər gedir. Gəncə kimi şəhərdə
kitab mağazası indi açılır. Kimə desən,
gülər. 200-300 minlik, yarım milyonluq
əhalisi olan şəhərlərimiz var ki, bir
dənə də kitab dükanı yoxdur. Eyni
şey kinoya da aiddir. Gəncədə bu il ilk
kinoteatr tikildi. Halbuki köhnə klublarda
kinoteatr ola bilərdi. Hər yerdə Heydər
Əliyev mərkəzləri tikilib. O mərkəzlər
bölgələrdə mədəniyyət mərkəzi rolunu
oynayacaq. Dövlət miqyasında bu
mərkəzlərdə kinoteatrları bərpa etmək
olsa, yaxşı olar. Müşfiq Hətəmov işə
təyin olunanda, belə bir fikri var idi
ki, bütün rayonlarda hər klubda yüz
nəfərlik də olsa, kiçik kinoteatrlar olsun
və onlar kinostudiyadan idarə olunsun.
Hətta kamerayla nəzarət haqda da
düşünülmüşdü ki, hansı kluba adamların
daha çox gəldiyini bilək.
Amma bu planlardan
heç biri hələ ki,
reallaşmayıb. İndi inkişaf
edirik, xaricdən gələn
qonaqlar filmlərimizə
baxırlar, xoşlarına
da gəlir. Və deyəndə
ki, Azərbaycanda
cəmi 4 kinoteatr var,
adam xəcalət çəkir.
O da Bakıda. Neçə
dəfə söhbət gedib ki,
teatr tamaşalarının
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İlqar Fəhmi: “Əgər sən dövlətlə işləyirsənsə, ilk növbədə əsərinin 4-5 nəfər
“senzura”çının xoşuna gəlməsini düşünürsən”.

televiziyada reklamları getsin. Sovet
dönəmində göstərirdilər, amma indi
görmürük. Teatrın öz kiçik dairəsi,
öz tamaşaçıları var. Bu sahə özbaşına
buraxılsa, biz də qərbin keçdiyi yolu
keçəcəyik. Onda bizə əlli il lazım olacaq
ki, yavaş-yavaş bazar formalaşsın,
yayım formalaşsın, bazarla əsl
sənəti uyğunlaşdıra biləcək müəyyən
istiqamətlər yaransın, biznesmenlər bu
sahəyə gəlsinər. Kinostudiya vaxtilə ildə
4 film çəkirdi və hamısını da qoyurduq
rəflərə. Nəyə görə? Çünki kinoteatr
yoxdu.
Müşfiq XAN:
– Sovet dövründə orta məktəblərdə
də kiçik kinoteatr olurdu – şagirdlər
üçün. 1991-92-ci ildən sonra məktəb
direktorları, təsərrüfat müdirləri həmin
yerləri xaraba qoyub, yerlə-yeksan
elədilər. Bu gün bir çox məktəblərdə
proyektor və film disklərinin, yaxud elə
birbaşa internetin köməkliyi ilə filmlərin
heç olmasa şənbə günlərində, ayda 1-2
dəfə nümayişi mümkündür.
Şeyx Əbdül:
– Biz o filmləri plyonkaya çəkirik. Onu
təzədən köçürmək üçün böyük xərclər
lazımdır. Həm keyfiyyət itir, həm də
əlavə xərcdi. Elə kaseti diskə köçürməyin
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özü də pulsuz deyil.
İlqar Fəhmi:
– O ki qaldı İran məsələsinə, İranda
maddi problem yoxdur. Onlar həmin
mərhələni çoxdan keçiblər. Rejissor
siyasi, dini mövzularla bağlı problem
yaşayanda İranın pulu ilə gedib onu
Amerikada çəkdirir. Xarici ölkələrə
çıxmasını bir kənara qoyaq, İranın öz
içərisində – öz rayonlarındakı tamaşaçılar
normal qiymətə çəkilən filmin büdcəsini
çıxarmağa qadirdir.
Şeyx Əbdül:
– Yüz faiz çıxardır.
İlqar Fəhmi:
– 70-80 milyon əhalidir. Ən ucqar
yerlərdə belə kiçik də olsa kinoteatrlar
var. Düzdü hamısı biznesmenlərin
əlindədir. Amma o biznesmenlər
də müəyyən şəbəkələrdə birləşirlər.
İranın dini olmayan mövzularda yaxşı
komediyaları var. Avropaya çıxmayan,
özləri üçün çəkilən. Yaxşı dramaları var.
Müşfiq XAN:
– Məcid Məcidinin yaxşı uşaq filmləri
var.
İlqar Fəhmi:
– Bəli, uşaq filmləri də var. Onlarda
müəyyən qurumlar var ki, Avropa
ilə işləyir. Yəni Avropaya çıxmağı
85
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Şeyx Əbdül: 500 minə də kino
çəkərlər, ayıb deyil?
məqsəd qoyurlar. Mühacirət edən
rejissorlar da İran filmi naminə edirlər.
Məsələn, Bəhman Qobadinin, Abbas
Kiyarostaminin mühacirətlərinin səbəbi
orda yaşayan uşaqlar idi. Əvvəldən
hesablanmışdı ki, bu filmlər kassa üçün
deyil. Məhz festival üçün çəkilir.
Müşfiq XAN:
– Cəfər Pənahi filmləri də?
İlqar Fəhmi:
– Bəli, onların filmlərində sırf İranın
missiyası, ideologiyası ön plandadır.
Məqsəd İranda və ya xaricdə pul
qazanmaq deyil, filmi göstərməkdir. Ona
görə də o pul elə-belə verilir. Məsələn,
Abbas Kiyarostaminin elə bir filmi
yoxdur ki, kinoteatrda pul qazanmasın.
Çünki hamısı elitar düşüncəli adamlardır.
Amma ildə 70-80-90 film çəkilir. O
filmlər elə İranda öz pulunu çıxardır. Bax
bu proses Azərbaycanda da yaranmalıdır.
Müşfiq XAN:
– Bəlkə bizdə kinonun da
monopoliyası olsa, yaxud kinoteatrlara
biznesmenlər nəzarət etsə, milli kino
inkişaf edər?
İlqar Fəhmi:
– İranda monopoliya deyil. Orda
müxtəlif kinoteatrlar var. Məsələn,
gedib topdansatışdan mal aldıqları kimi,
kinoteatrlar da müəyyən filmləri alır və
bilirlər ki, məhz bu filmlərin biletlərini
satıb qazanc götürəcəklər.
Müşfiq XAN:
– Elə olanda rejissor daha ürəkli
olur. Ən azından bilir ki, çəkdiyi xərci
çıxaracaqlar.
İlqar Fəhmi:
– Orda rejissor filmə pul qoymur.
Orda hətta rejissoru həmin o
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“topdansatan” qurumun böyüyü çağırıb
“mənə filan mövzuda bir film lazımdır”,
– deyir. Əslində, bütün dünyada belədir.
Filmlər sifariş verilir. Yaxud da rejissorun
öz ideyası varsa, fikrini deyir, filmin
pul gətirəcəyinə əmin edir, niyə belə
düşündüyünün səbəblərini açıqlayır və
inandırır.
Şeyx Əbdül:
– Mən sizə bir fakt deyim. Studiyada
“Şah İsmayıl Xətai”nin hazırlığı
dayandırılandan sonra məndən də
böyük bir müsahibə götürdülər. Dedim
ki, artıq çəkilmək barədə söhbət gedə
bilməz. Üstündən bir həftə keçmişdi.
İran səfirliyindən zəng gəldi. Dedilər ki,
bəs İran səfiri Nahavandian ağa sizinlə
görüşmək istəyir. Mən də əsəbi halda
getdim. İki nəfər, bir də həmin o səfir
oturmuşdu. Soruşdum ki, cənablar
türkcə bilirlərmi? Cavab verdilər ki,
bilirlər. Dedilər: “Ağa siz bilirsiz ki, iran
Şah İsmayıl Xətai ilə həddindən artıq
maraqlıdır”. Dedim: “Lap yaxşı, olsun.
Amma İran adlı dövlət yoxdur. İran
coğrafi ərazidir. Orda fars hakimiyyəti
var. Və uzun illər orda Qacarlar,
Əfşarlar, Səfəvilər və digərləri olub”.
Söhbəti dəyişdi: “Ağa, sizin müsahibənizi
oxuduq. Demisiniz ki, Azərbaycan
hökuməti filmin çəkilişini dayandırıb”.
Dedim: “Bəli, dayandırıb. Amma bunun
sizə nə aidiyyatı var?” Dedi: “Ağa,
mən rəsmi İran hökuməti adından sizə
deyirəm ki, İran hökuməti bu filmin çox
marağındadır və sizi dəvət edir ki, filmi
çəkəsiniz. İran pulu ilə sizə hansı məbləği
desəniz ödəməyə hazırıq. Hansı ölkələrdə
çalışacaqsınızsa, o ölkə ilə rəsmi İran
hökuməti danışıb razılıq alacaq, yəni
gedib rahat işinizi görəcəksiniz. Əgər
valyuta lazım olsa, onu da rəsmi
imzanızla bizim İran nümayəndəsi ilə
məhdudiyyətsiz həll edəcəyik”. Dedim:
“Nə yaxşı, belə pul vermək istəyirsiniz?”
Dedi: “Ağa, şərtimiz budur ki, Şah
İsmayıl Xətai İran hökmdarı kimi təqdim
edilsin”. Onu təhqir edib, tələsik ayağa
durdum, hirslənmişdim. Oğlan qoluma
girdi, buraxmadı. Həmin o cavan oğlan
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idi – evimə zəng edən. Məhəmmədyani
idi adı. Qapıya kimi ötürdü, pilləkəni
çıxanda dedi: ”Ağa, sənin gözlərindən
öpürəm”. Dedim:”Niyə?” Dedi: “Ağa,
əslən türkəm. Sən gələnə kimi çox
narahat idim ki, birdən razılaşarsınız.
Milyonlar verirlər axı”. Dedim: “Biz hələ
qul olmamışıq şöhrətə-şana!”
İlqar Fəhmi:
– Dövlət dəstəyi başqa, siyasət
başqa. Əslində, kiçik büdcəli filmlər
elə Azərbaycan miqyasında normal
təqdim olunsa, öz pulunu çıxara bilər.
Böyük büdcəliləri demirəm. İranda da
kassa üçün çəkilən filmlərin əksəriyyəti
böyük büdcəli filmlər deyil. Minimalist
filmlərdir. 200 min qoyub 300 min
götürmək üçün çəkilir. Amma yenə
təkrarlayıram, mədəniyyət sahəsində
bazarın formalaşmağı özbaşına buraxılsa,
20-30 il vaxt gedəcək.
Şeyx Əbdül:
– Hansı istiqamətə gedəcək, o da bəlli
deyil...
İlqar Fəhmi:
– Hə, o da məlum deyil.
Müşfiq XAN:
– Vidadi müəllim, Əbdül müəllimin
“bəzi filmlərə baxıram, çox aktyorları
tanımıram”, – fikrinə münasibətiniz?
Şeyx Əbdül:
– Mən “serial” deyilən filmlərdən
danışıram ha.
Müşfiq XAN:
– Olsun serial. Bu yaxınlarda
Türkiyəli rejissor Battal Qazi Karabulak
azərbaycanlı rejissorları sərt tənqid elədi
ki, rolları öz dostlarına, sevgililərinə,
tanışlarına həvalə edirlər.
Şeyx Əbdül:
– Bilirsiz niyə? Biri deyir mənim
dostumu piyar elə, pulu da var...
Müşfiq XAN
– Yox, aktyoru prodüser tapıb gətirir.
Amma rejissor özününküləri dəvət
edir. Ümumiyyətlə, Vidadi müəllim,
necə düşünürsünüz, kino aktyoru və
teatr aktyorunun bir-birinin sahəsinə
girməsi doğrudurmu? Yoxsa dar
çərçivədə ixtisaslaşmaq daha uğurludur?
Azərbaycanın bugünkü seriallarında
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Əyyub Qiyas: “Dövlətin kinoya etdiyi xeyirxahlıq
həm də onun inkişafına mane olur.
Dövlət rejissor qarşısında tələb qoymalıdır...”

aktyor işi sizi qane edirmi? Baxanda zövq
ala bilirsinizmi?
İlqar Fəhmi:
– İndi day yoxdu. Vaxtilə çox idi.
Müşfiq XAN:
– Adına ən azından serial deyirlər də.
Bu bacanaqlardı-filandı, serial tipli gedir.
Təəssüf ki, onları da serial adı ilə verirlər.
Vidadi Həsənov:
–Azərbaycan kinosu, teatrı heç vaxt
rejissor və istedadlı aktyor sarıdan
qıtlıq çəkməyib. Yazar sarıdan da
qıtlıq yoxdur. Bu yaxında uşaqlar
evdə kitabları tökürdü. Elə təsadüfən
Axundzadənin kitabını açdım. Deyir ki,
Avropa xalqlarından fərqli olaraq, mənim
xalqımın çox böyük fitri istedadı var.
Bir çoxlarının bəyənmədiyi Mirzə Fətəli
Axundzadə deyir bu sözü.
Şeyx Əbdül:
– Bizim and yerimiz!
Vidadi Həsənov:
– Bonopartın bir sözü var. Deyir,
müharibə aparmaq üçün 3 vacib şey
var – birinci puldu, ikinci puldu, üçüncü
yenə də puldu. Müharibə dövründən
danışırıq. Biz hamımız ağlı başında
olan insanlarıq. Bilirik ki, müharibə
aparmaq külli miqdarda vəsait tələb
edir. O təkcə qəhrəmanlıq deyil.
Hansısa mənəvi, sosial bir şey deyil.
Həm də külli miqdarda vəsaitdi. Əgər
müharibə bu qədər vəsait tələb edirsə,
bəs müharibə haqqında çəkilən film
tələb etməyəcəkmi? Bu filmdə də canlı
tanklar, canlı təyyarələr hərəkət edəcək,
aktyorlardan əlavə kütləvi şəkildə
hərbçilər iştirak edəcək.
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Müşfiq XAN
– Partlayış səhnələri, yanacaq, barıt...
Vidadi Həsənov:
– Tüfəngi, tankı, topu, geyimi, hamısı.
Biz dövlətə təşəkkür etməliyik ki, o hələ
kinoya yardım edir. Mən Gürcüstanda
bir ssenari kursunda 26 yaşında bir
rejissorla tanış oldum. 6 film çəkmişdi,
dövlətdən bir qəpik də pul almamışdı.
Çünki bacarıqlı idi, müasir idi, bütün
kino bazarlarında iştirak edir, öz ssenarisi
ilə hamını maraqlandırmağı bacarırdı.
Təşkilatlardan pulunu alır, heç kəsin
də qabağında cavabdeh deyildi. Özü
də nə istəyirsə onu da çəkirdi. Müəllif
kinosu da ki, artıq bilirik də – dünyada
ən məşhur, ən tələb olunan və ən yaxşı
pula alınan kinodu. Kino sənayesi ilə
məşğul olan hər kəs bunun necə vacib
iş olduğunu başa düşür. Sadəcə yaxşı
nümunələrdən istifadə etmək lazımdır.
Sizin serialla bağlı sualınıza gəldikdə isə,
o sahələrin problemi çoxdur. Baxın, vaxt
var idi Azərbaycanda bir dənə də serial
çəkilmirdi. Hamı deyirdi çəkilsin. Aydın
məsələdir də sel gələndə...
Şeyx Əbdül:
– Çör-çöpü gətirir...
Vidadi Həsənov:
– Mən bütün serialları demirəm.
Düşünürəm ki, qoy alayarımçıq da olsa,
alababat da olsa, lap bir az qeyri-peşəkar
adamlar da olsa çəksinlər. Amma bu iş
haçansa durulmağa gedəcək. Başlamaq
çətin idi.
Müşfiq XAN:
– Açığı filmləri vaxtında verdilər. Özü
də dediyiniz kimi, bum kimi oldu. Birdənbirə bütün telekanallarda bir, ən azı iki
serial başladı.
İlqar Fəhmi:
– Birdən-birə hökumət pul buraxdı da.
Vidadi Həsənov:
– O serialı da çəkən adamların
özlərindən asılı olmayan səbəblər var.
Biz o işin içində deyilik axı. Vaxt gələcək
Azərbaycan kinosu da bütün bunların
hamısından keçəcək. Çünki bütün
dövrlərdə, bütün ölkələrdə bu belə olub.
Amma insanıq da, istəyərik ki, bizim də
dövrümüzdə bir az inkişaf olsun. Mən
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istəyirəm Vidadi müəllimin sözünə qüvvət
verim. Heç nə etməməkdənsə, iş görmək
lazımdır. İş görülərsə, içindən biri ələnib
çıxar. “Çölçü” filminə baxmamısınız?
Vidadi müəllimin ssenarisi ilə çəkilib.
Müşfiq XAN:
– Baxmışam, amma internetdə yoxdu,
gərək qoyulsun ki, hamı baxsın.
Şeyx Əbdül:
– Yoxdu? Niyə qoymursuz ki? Cavan
bir rejissor çəkib. Debütüdür, deyəsən.
Müşfiq XAN:
– Şamil Əliyev... “Etiraf”dan sonra
ikinci tammetrajlı filmidir. Amma
“Çölçü”dür, “Nabat”dır, yəni mükafatlar
alan filmlərimizin çoxu “youtube”
portalında yoxdur ki, kinoteatra əli
çatmayanlar heç olmasa ordan baxa
bilsinlər.
Əyyub Qiyas:
– “Çölçü”nü Space telekanalı
verəndən sonra “youtube”də
yerləşdiriblər.
Müşfiq XAN:
– Mən dünən axtardım, yox idi.
Ümumiyyətlə, təkcə internetdən söhbət
getmir. Bir neçə il əvvəl maraqlı bir
disk dəsti buraxmışdılar. İçərisində 100
Azərbaycan filmi yer alırdı. Düzdü, yeni
filmlər də var idi, amma çoxu möhürünü
qoymuş filmlər idi. O vaxt bir dəst
almışdım, indi iş otağımda durur. Təəssüf
ki, elə disklər indi yoxdu...
Əyyub Qiyas:
– O, Müşfiq Hətəmovun ideyası idi.
İlqar Fəhmi:
– Bilirsiz, Mədəniyyət Nazirliyinin
yeni çəkilən filmlərinin televiziyaya
çıxması üçün nə qədər problemlər
yaranır. Biz indi mübahisə edirik ki, bu
filmlər televiziyaya niyə çıxmır, niyə az
nümayiş olunur. Televiziya da deyir ki,
Mədəniyyət Nazirliyi mənə pul versin,
göstərim. Mədəniyyət Nazirliyi isə deyir
ki, yox, televiziya özü mənə pul versin.
Bizdə milli filmlər əsasən 2002-2003cü ildən istehsal olunmağa başlayıb və
onların arasında elələri var ki, heç vaxt
televiziyada nümayiş olunmayıb.
Şeyx Əbdül:
– Rəhmətlik Fikrət Əliyevin filmlərini
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Şeyx Əbdül: “Dedi ki, Ağa, İran hökuməti sizi dəvət edir ki, filmi çəkəsiniz.
Şərtimiz də budur ki, Şah İsmayıl Xətai İran hökmdarı kimi təqdim edilsin”.

bir neçə dəfə göstəriblər.
İlqar Fəhmi:
– Onun “Yuxu” filmi 2001-də çəkilib.
Əyyub Qiyas:
– Əslində televiziya filmi göstərdiyinə
görə efir haqqını ödəməlidir.
Şeyx Əbdül:
– Qanunla televiziya verməlidir.
Əyyub Qiyas:
– Bu dünyanın hər yerində belədir.
Sən öz efir vaxtını doldurmaq üçün film
göstərirsənsə, onun pulunu verməlisən.
Müşfiq XAN:
– Bizdə istehsal olunan filmlərin
bir çoxunda janrını adətən qarışıq
yazırlar. Melodrama, döyüş, məhəbbət
mövzuları. Amma sırf məhəbbət
mövzusunda filmlər çox azdı. Etiraf edək
ki, gənclərin əksəriyyəti belə filmlərə
baxır. İstər seriallar olsun, istərsə də
tammetrajlı bədii filmlər. Məhəbbət
mövzulu filmlərimiz isə azdır. Uşaqlar
üçün olanlar da. Bir neçə gün əvvəl
Əyyub müəllimin milli kinomuzla bağlı
maraqlı bir müsahibəsini oxudum.
Azərbaycan filminin tarixinə bir baxış
idi. Zəngin məlumatlar var idi. Elə
müsahibəni oxuyandan sonra da, indi
də məni bir sual düşündürməyə başladı:
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bu gün çəkilən xeyli yeni filmlərimiz var,
amma bunlar arasında uşaq filmi azlıq
təşkil edir. Mən dəfələrlə axtarmışam,
tapmamışam. Evdə uşaqlarla ancaq birini
tapıb baxa bilmişik – “Dərs” filminə.
Bilmirəm baxmısınız, ya yox. Maraqlı
filmdir, ən azından yenidir, müasirdi və
adam baxmağa həvəslənir...
Əyyub Qiyas:
– “Dərs” filmini Rafiq Əliyevlə Cavid
Təvəkkül çəkib.
Müşfiq XAN:
– Mozalanın tərkibində olanlar heç,
amma tammetrajlılar azdı.
İlqar Fəhmi:
– Az yox e, neçə illərdir Mədəniyyət
Nazirliyi bunun üstündə mübahisə edir.
Əyyub Qiyas:
– Müşfiq müəllim, mənə elə gəlir ki,
dövlət bizim kinomuza həm xeyirxahlıq
edir, həm də mane olur. Nəyə görə?
Çünki rejissorlar – konkret kino
yaradanlar arxayındılar ki, mən filmi
batırsam da, batırmasam da bu pul var.
500 mini verirlər və bu pulu məndən
tələb etməyəcəklər. Əgər dövlət bir
milyon büdcəsi olan filmə desə ki,
qardaş mən bu filmi verirəm sənə və
konkret biznes plan var, tələb var, onda
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vəziyyət başqa cür olar. Film sənayedir,
pul gətirməlidir. Pul gətirmirsə, niyə
çəkirsən? Məsələn, bayaq İlqar müəllim
dedi, sırf ideoloji filmlər var. Bu artıq
dövlətin siyasi maraqlarını əks etdirir.
Buna dövlət kifayət qədər pul ayırır və
onun arxasında dövlətin öz marağı durur.
Amma sırf yaradıcı filmlər və dünyaya
çıxarılacaq filmlər, yəni pul qoyulan
filmlər və pul qoyan tərəfin istədiyi filmlər
də var. Əgər prodüserliyi dövlət edirsə,
pulu tələb etməlidir. Bu pulun arxasında
durmalıdır və marağının təəssübünü
çəkməlidir. Onda hər adam kino çəkmək
azarına düşməyəcək.
İlqar Fəhmi:
– Siz bunun mexanizmini necə
görürsünüz? Məsələn, mən təzə
başlayanda yadıma gəlir ki, nazirlik
ssenariləri bəyənirdi. Baxırdı ki, biri yaxşı
danışır, deyir belə çəkəcəm, festivala
çıxaracam, işi verirdi ona, amma o sonra
işi iflas etdirirdi. Yəni bunu qabaqcadan
dəqiq necə təyin eləmək olar? Yəni
bunun qayda qanunları var?
Əyyub Qiyas:
– Bunun məktəbi var da. Prodüser
düşünüb qarşısına konkret mövzu qoyur.
Belə olanda hər adamı çağırıb ssenari
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yazdırmayacaqlar.
Kino sənayesində yaradıcılıq pul
gətirir. Nəyə görə rejissorun, aktyorun,
ssenaristin qiyməti böyük olur? Ona
görə ki, yalnız həmin böyük pullar böyük
pullar qazandıra bilər.
Şeyx Əbdül:
– Mən bir az buna düzəliş edim.
İkinizin də sözündə böyük həqiqət var. O
vaxt klassik kino mədəniyyəti tariximiz
olduğu üçün bu işi də yoluna qoyan
möhtəşəm sənət, elm, mədəniyyət
xadimlərindən ibarət bədii şura var idi.
Əyyub Qiyas:
– Hə, bədi şura... bu gün də var.
Şeyx Əbdül:
– Yoxdur. Mən formal bədii şuradan
danışmıram. Böyük sənətkarlardan
danışıram. Özü də təsadüfi adamlar yox
ha – İmran Qasımov, Mirzə İbrahimov,
Tahir Salahov.... Seyidzadələr,
Tağızadələr... Sovet dönəmində ssenari
redaktor kolleqası tərəfindən qəbul
edilməli idi. Hamısı da sənət adamları idi.
Xüsusən bura İsa Hüseynov, Əhməd ağa
Muğanlı, Yusif Səmədoğlu, İsi Məlikzadə,
Fərman Kərimzadə və başqaları daxil idi.
Elə belə adamlar deyildilər. Onda bilinirdi
ki, bu mövzu, bu süjet filan rejissora
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münasibdir.
Müşfiq XAN:
– Əyyub müəllim, siz özünüz
ssenarini yazırsınız, birinci nəsr versiyası
işlənilməlidir, sonra ssenari yazılmalıdır?
Yoxsa əksinə? Məsələn, təcrübədə
“Üçüncü adam” filmi (1949), daha sonra
romanı (1950) kimi nümunələr var.
Əyyub Qiyas:
– Kino məktəbdir. Kinonun əlifbası
var. Kino bu çərçivənin içində hərəkət
edir.
Müşfiq XAN:
– Bir seriyasının ssenarisi 80 manata
yazılan kino da?
Əyyub Qiyas:
– Mən peşəkar kinodan danışıram.
80 manata ssenari yazmaq xalturadır.
Peşəkarın təhsili olmalı, müəyyən
təcrübəsi olmalıdır. Qısametrajlı filmləri
olmalıdır. Onlar özünü təsdiq etdikdən
sonra ona böyük film verilə bilər. Sən
nəzəriyyəni gözəl danışa, dünya kinosu
haqqında gözəl fikirlər deyə, son Hollivud
aktyorlarının hamısının adını əzbər deyə
bilərsən. Bu fakt deyil. Fakt kameranın
arxasında aktyorla, işıqla, operatorla,
rəssamla işləməkdən başlayır. Rejissorla
müəllifin işi olmalıdır. Təcrübədə müəllif
filmləri də var. Yəni rejissor da, ssenarini
müəllifin də özüdür. Bizdə çox təəssüf ki,
bu istəyə meyil edənlər olsa da, ortaya
dəyərli iş qoyanlar yoxdur. “Aktrisa” filmi
üstündə birmənalı şəkildə dayanmaq
lazımdır. Filmin rejissoru Rövşən İsax,
ssenari müəllifi İlqar Fəhmidir. Bu film
nəyə görə uğurlu oldu? Çünki ədəbi
material var idi. Rejissor romanı bədii
material kimi oxumuşdu və həmin
material da öz dramatik həllini tapmışdı.
Rövşən dedi ki, bir neçə il üstündə
işləyib. Doğrudan da bu, belə olmalıdır.
Və mən Rövşəndən də, İlqardan da
eşitmişəm ki, çox böyük mübahisələr,
narazılıqlar olub. Rejissor deyib, mən
bunu kadrdan çıxardacam, müəllif deyib,
yox, bunu salmaq lazımdır. Amma sonda
ortaq məxrəcə gəlinib və gözəl bir film
yaranıb. Deyirik ildə 6-7 film çəkilir.
İlqar Fəhmi:
– 4-ü tammmetrajlıdır, amma
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qısametrajlı ilə hamısı bir yerdə 7 film
çəkilir.
Əyyub Qiyas:
– 4 film çəkilir. Bir milyon, 700
min, 800 min, 500 min ona-buna
verməkdənsə, 4 milyona bir, amma
gözəl film çəkmək olar. Lap İrandan,
Türkiyədən, Rusiyadan peşəkarlar
çağırmaq olar.
Vidadi Həsənov:
– Biz filmdən danışanda ssenarist,
rejissor deyirik, amma unuduruq
ki, çox vacib, önəmli məsələlərdən
biri prodüserlikdir. Ondan da vacibi
menecment məsələsidir. Bir şeyi deyək:
əsər elə bir şeydir ki, onun yaxşı və
pis olduğunu biz nə ilə ölçə bilərik?
Teatrşünasların, kinoşünasların yazıları
iləmi? Onda Eyzenşteyn niyə görə deyir
ki, mən filmlərimi sənətçi dostlarım üçün
çəkmirəm. Onlar mənim filmlərimə
baxmırlar. Məşhur bir rus teatr rejissoru
var idi – Qriqori Tolstunov. O dedi ki,
mən heç vaxt teatrşünaslar üçün tamaşa
qoymuram. Çünki onlar əsəri oxuyurlar,
gəlirlər öz tamaşalarını görmək istəyirlər.
Onlar mənim tamaşama baxmırlar.
Bilirsiniz necədir? Əgər biz sovet
kinodüşüncəsindən danışacağıqsa, əlbəttə
günahkar həmişə rejissor, ssenarist
olacaq. Cəlil Məmmədquluzadənin “Çay
Dəstgahı”ndakı kimi mütləq bir qaşıq
tapılacaq. Ssenari hazır olan müddətdə
artıq onun satılmasına qədər məsələlər
həll olunmursa, biz ha deyək ki, mən
yaxşı kino çəkirəm, festivallara gedirəm,
faydası olmayacaq. Əvvəlcə kinonu
başqa şeydən fərqləndirmək lazımdır.
Yəni nə ssenaristdir günahkar, nə
operator. Biz operatoru İrandan gətiririk
ki, gələndə özü ilə kamera da gətirsin
və həmin kamera ilə film çəkirik. Çünki
öz operatorumuz çəkəndə “Arifleks”lə
çəkir...
Şeyx Əbdül:
– İndi ya Gürcüstandan alırıq prokatı,
ya Ukraynadan. Buna da milyonlar
veririk.
Əyyub Qiyas:
– Büdcənin böyük bir hissəsi prokata
gedir. Təsəvvür edirsiz...
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Vidadi Həsənov: “Azərbaycan kinosu – nə qədər də biz ondan
narazı olsaq da, çox işlər görüb”.

Müşfiq XAN:
– Bizim rejissorlarımızın,
operatorlarımızın kameraları yoxdur ki?
Əyyub Qiyas:
– O kameradan yox. Dövlətin
olmalıdır o. Çox bahalıdır və hər il də
təzələnir.
Şeyx Əbdül:
– Bəyənmədiyimiz sovet dönəmində
milli kadrların hazırlanması bir qırmızı
xətlə gedirdi. Ona dövlət pul ayırırdı.
Gedib Moskvada oxuyurduq, təhsil
alırdıq. Bizim diplom filmimizin çəkilməsi
üçün hər cür şərait yaradılırdı. Deməli
prokat deyilən bir şey vardı, bayaq
Vidadi dedi, orda SSRİ çərçivəsində
yüz minlərlə insanlar işləyirdilər. Film
birinci kateqoriyada qəbul olunurdusa,
elə birinci kateqoriya ilə onun pulunu
alırdıq. Çünki hər şey bir mərkəzdən
idarə olunurdu. 17 il Azərbaycan
Kinostudiyasında çalışmışam, onun
aktyorluq sinfini qurtarmışdım. O dövr
Azərbaycanın “Nəsimi”, “Axırıncı
aşırım”, “Yeddi oğul istərəm” kimi
filmlərində əsas rollarda oynamışdım.
“Dəli Kür”, “Şərikli çörək”, “Bizim
Cəbiş müəllim” kimi filmlərdə ikinci
rejissor işləmişəm. Buna baxmayaraq,
təzədən gedib Moskvada kino təhsili
aldıq. Adicə iki hissəli 20 dəqiqəlik
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film çəkmək üçün sənə məşhur bir
rejissor bədii rəhbər olmalı idi, məşhur
bir kinossenarist ssenarinə məsləhətçi
olmalıydı və mütləq peşəkar bir operator,
peşəkar rəssamlar, digər kino işçiləri
sənə kömək eləməli idi. Müstəqillik
dönəmində bütün kinostudiyalar bu və
digər şəkildə qorundu. Biz o boyda
kinostudiyanın otaqlarını icarə versəydik,
10 kino çəkə bilərdik. Prezidentin milli
kinonun inkişafı üçün ayırdığı pula,
yerin altında cəbbəxanamız, topumuz,
tankımız bütün silahlar vardı – onların
hamısı bilmirəm necə oldu... Əlimizdə
olan, dünya praktikasına cavab verə
biləcək mexanizmi niyə dağıdırsan ki,
sonra da təzədən qura bilmirsən? Bunu
saxlayaydın da. “Yeddi oğul istərəm”,
“Nəsimi”, “Axırıncı aşırım” kimi filmlərdə
olan kənd epizodları hamısı orda –
studiyanın həyətində çəkilirdi. Orda
kəndi-filan qurub çəkirdik. Amma kəsdik,
ev tikdik, satdıq. Milyard da ayırsalar,
dövlət gecə-gündüz avtomatla başında
dayansa, o işlə canıyanan peşəkar
insanlar məşğul olmayacaqlarsa, heç bir
şey alınmayacaq.
Müşfiq XAN:
– Məncə maraqlı müzakirə oldu, hər
birinizə təşəkkür edirəm.
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Teymurun əlində Bayazid kimi...
(Bir şeir üstündə gəzişmələr)
1402-ci ildə İstanbulun fəthini yarım
əsr gecikdirən Ankara döyüşü baş verdi.
Bayazid Topal Teymura məğlub oldu və
əsir düşdü. Nə az, nə çox, düz doqquz
ay Bayazid Teymurun əsiri oldu. Doqquz
ay... El arasında bu zaman kəsiyinə “bir
igidin ömrü” deyirlər. Yəni, Bayazid bir
igidin ömrünü əsir olaraq keçirdi. Həm
də özü kimi bir qüdrətli sərkərdənin
əlində... Bu əsirlik tarixdə kiçik bir
fakt kimi qeyd edilir. Əslində isə bu,
öz qüdrətinə inanan, adıyla alaçıqlar
sökdürüb saraylar titrədən Bayazidin
özünə olan məğlubiyyəti idi. Özü-özünü
bağışlaya bilmirdi. Teymurun əlində
Bayazid türk qürurunun qəribə bir
simvolikasıdır.
Teymur gələndə Bayazid heç
zaman ayağa qalxmazdı! Amma indi
məğlubiyyətini anlayıb da özünə əfv qıla
bilmirdi! Yanğısını Teymura göstərmək,
özündən isə gizlətmək istəmirdi! Bir
igidin ömrünə qüruruyla savaşı güclə
sığdıra bildi Sultan Bayazid...
Tural Turanın “Xaç ortası hilal” adlı
bir şeiri var. Bu şeirdəki “Teymurun
əlində Bayazid kimi” misrasından
sonra oturub “Yanıq Kərəmi”ə də ayrı
cür yanmışam, Bayazidəsə ayrı cür
ağlamışam.
Tural öz şeirini “Xaç ortası hilal”
adlandıranda Kərəmin tərsa eşqini car
çəkmək istəyir. Onun üzüdönmüş könül
quşunun qanad çırpıntısının səsinə gedib
bir toy mağarına rast gəldiyini anladır.
Burda gördüyü mənzərə onu dəhşətə
gətirir:
Bir ağa ağlayır, bir bəy ağlayır,
Bir dunuq ağlayır, bir key ağlayır,
Mağar qırağında bir səy ağlayır...
Simlər düymə olub, Kərəm...
Açılmır!
Qulağına gələn saz səsi, mağar
qırağında hərəsi bir ağaca qısılıb ağlayan
bu adamlar... İçəridə başını saza
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Şəhla Vəli
söykəyib hönkür-hönkür ağlayan aşığın
başı üstündə sanki “burum-burum qar”
görünür. Tavarın oyun yeri genəlsin deyə
hərə öz stulunu götürüb bir tərəfə çəkilir.
Tural Turan mağara girdiyinə də sevinə
bilmir. Çünki:
Bir ağsaqqal kişi qol götürüb, qol...
Dərdinə ağlayır sarı simdə o.
Yarəb! Atalara özün kərəm qıl...
Simini çəkiblər daram, açılmır.
Kimisinin üzündə kinayə var ona
baxanların, kimisinin gözlərində heyrət,
kimisi də ya başını büküb mağardan çıxır
ki, ağlamağını görən olmasın, başqa biri
də göz yaşlarını gizlətməyə də lüzum
görmür. Şair oynayan ağsaqqalı anlamaq
istəyir, fikrində, düşüncəsində ağsaqqalın
yanğısını duyur, duyduqca da hamıya
demək istəyir:
Nə olsun, bir azca vurub-içibdi,
Ortaya çıxıbsa, ölçüb-biçibdi!
Eşqi Əslini də ötüb keçibdi...
İçinə saplanan vərəm açılmır.
Ağsaqqal kişinin gözüyaşlı oyunu
qarşısında özü necə mat qalırsa, şeirini
oxuyan hər kəsi də sözə möhtac
qoyur şair. Oynayanın havaya uyğun
bükülüb açılan qoluna, gah sol, gah sağ
çiyninə qısılan başına, hər dəfə qollarını
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sinəsində çarpazlayanda çəkdiyi “ah”a
anladığı izahı verir:
Özü layla, oyunu ağıt kimi...
Teymurun əlində Bayazid kimi...
Az qallam,
Qıraqdan məzlum it kimi
Düşəm qolum üstə hürəm!
Açılmır...
Tural Turan “xaç ortasında hilal”ı
bu kişinin oyununda seyr edir, dizləri
bükülməsin deyə mağar dirəyindən
yapışır. “Ərzurumun gədiyinə varanda”
Xan oğlunun qəribliyini hiss etdiyi kimi
əl uzadıb kişinin qolundan tutmaq,
bağrına basmaq, doğmalığı daha içdən
yaşamaq istəyir. Lakin onun oyununu
yarıda kəsməyə ürəyi gəlmir. “Yanıq
Kərəmiyə oynamaq olmaz!” – deyənlərin
bu yanğını anlamadığına heyfsilənir...
Bu gözüyaşlı, bu ağı kimi oyunu haqq
eşqinə düşənlərin halalı hesab edir:
Oyna, ağsaqqalım, halalın olsun!
Kərəm Xaç ortası hilalın olsun!
Başım dizin üstdə qavalın olsun,
Hirsindən bir-iki vur, daram!
Açılmır?!
Qara sazda “Yanıq Kərəmi”yə qulaq
asıb da ağlaya-ağlaya bircə cümlə keçir
ürəyimdən: Yazdığın bütün misralar,
yandığın bütün havalar, dolandığın bütün
gədiklər, şeir xalısına vurduğun bütün
bədizlər halalın olsun, Tural!

Gözəl Şaquliyeva
Türkmənistandan yazır

BILE GIDESIM GELÝÄ
Uly dünýäň gujagyna,
Bile gonasym gelýä,
Bile dolasym gelýä.
Uly dünýäň gujagynda,
Bile bolasym gelýä,
Bile oynasym gelýä,
Bile aglasym gelýä,
Bile gülesim gelýä.
Uly dünýäň gujagyndan,
Bile gidesim gelýä.

SEVƏK – BİRLİKDƏ GEDƏK...
Bu dünyanın qucağına
Gəl biz birlikdə enək
Bu dünyanın qucağına
Gəl biz birlikdə girək...
Bu dünyanın qucağında
Gəl biz birlikdə olaq,
Gəl birlikdə çağlayaq...
Təki səninlə yenə
Birgə ağlaya bilək,
Birgə sevinək, gülək...
Sonra da o dünyaya
Sevək – birlikdə gedək...

Sətri tərcümə: Vüsalə Məmmədova
Bədii redaktə: Nərgiz Cabbaarlı
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Türkmənistan Xalq yazıçısı Gözəl
Şaquliyeva ilə 2015-ci ildə Türkmənistan
Beynəlxalq Kitab sərgisində tanış
olmuşdum. İlk görüşdən xanımlığı,
mehribanlığı ilə fərqlənən bu türk qızı
Azərbaycan nümayəndə heyətinə
göstərdiyi qayğısı ilə yadımızda qaldı. Fikrət
Qocaya, Anara salamlarını göndərən Gözəl
xanım məni kənara çəkib bir neçə vərəqi
təqdim etdi. Bəlkə də 70 dən çox yaşı
olan bu xanımın gənc bir şair kimi dediyi
“Bu şeirləri Azərbaycanda çap etsəniz çox
sevinərəm” ifadəsini bir az da pıçıltı ilə
deməsi heç yadımdan çıxmaz. Təəssüflər
olsun ki, sizlərə haqqında geniş məlumat
Gözəl Şaquliyeva, Şəmil Sadiq,
verə bilmədiyimiz ruhu da özü kimi incə bu
Atacan Taqan
xanımın bir neçə şeirini Xəzərin bu tayına
salam kimi qəbul edin. Sanın ki Xəzri
türkmən qardaşlarımızdan sizə bir əlçim sevgi gətirib.
Şəmil Sadiq

SEN NIREDE, MEN ŞOL ÝERDE

SƏN HARDA, MƏN DƏ ORDA

Sen nırede,
men şol ýerde.
Günüň bolup bakýandyryn,
Suwuň bolup akýandyryn.
Aýadyryn başlaryňa,
Darakdyryn saçlaryňa.
Säheriň sypäp, oýarýan,
Gülüň men, reňi goýalýan.
Ýanyp duran gözleriň men,
Seni özgä dözmerin men.
Ömürlik galyp seriňde,
Yaşap ýörün ýuregiňde,
Sen nirede,
men şol ýerde,
Bardyryn bakan ýeriňde.

Sən hardasan,
bil ki mən də ordayam..
Günəşin kimi göydə
Sənin üçün parlaram...
Sular kimi qaynayıb
Sənin üçün çağlaram...
Bir ovucam – tellərinə sığal üçün
Bir darağam – saçlarına tumar üçün.
Şəfəqinəm – səni oyadım deyə
Günəşinəm – hərarət verim sənə...
Par-par yanan baxışlarınam sənin,
Sən mənimsən, olammazsan kimsənin.
Əbədilik yanındaca qalaram
Bir ömürlük ürəyində olaram.
Sən hardasan, bil ki mən də ordayam
Həyat verən gözəl baxışındayam...

***
Bir ömür bar,
Bir ölüm bar.
Bir ýazyň bar,
Bir güýzüň bar.
Bar görýäniň iki gapy,
Ýumşaksy gör, isle gaty.
Birisinden muňa girýäň.
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***
Ölüm birdir,
ömür bir.
Bir baharın var sənin
Bir payızı ömrünün...
Sən həyatın boyunca
Bu ucdan o bir uca –
İki qapı görürsən
Fərqi yoxdur,
Çətin olsun, ya asan,
Əsas odur,
Birindən girirsənsə
O birindən çıxırsan.
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Arxa cəbhə
bədii ədəbiyyatda
Ç.Aytmatovun “Üz-üzə” və İ.Hüseynovun
“Tütək səsi” povestləri əsasında

Mehman Həsən

XX əsrin 30-cu illərində bolşevizm
və nasizm adı ilə bir-biri ilə toqquşan
ideologiyalar bütün dünyanı ağlasığmaz
fəlakətə sürüklədi. Xüsusilə, Sovetlər
Birliyinin o qədər də inkişaf etməmiş
hərbi sənayesi insan itkisinin miqyasına
böyük təsir etmiş oldu. Əslində,
SSRİ-nin qalibiyyəti heç də ədalətin
bərpası demək deyildi. Və o da nəzərə
alınmalıdır ki, bu ordu milyonlarla
insanın fiziki ölümü, geridə ondan
dəfələrlə çox insan həyatının mənəvi
iflası hesabına qələbə qazanmışdı.
Müharibə dövründə və ondan
sonrakı onillikdə əsasən ədəbiyyatda
qələbənin təmtəraqı təbliğ olunurdu.
Real mənzərənin əksi 50-ci illərin sonu
60-cı illərin əvvəllərində gənc ədiblərin
yaradıcılığında hiss olunmağa başladı.
Çünki müharibə təkcə baş verdiyi
meydanlarda getmirdi. Hər gün, hər
dəqiqə qapıları “qara kağız”lar döyür,
itkilər, fəlakətlər baş verirdi. Ağır
sınaqlar içərisində çabalayan insanların
sayı-hesabı yox idi. Nəciblik, igidlik,
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vicdan kimi ali dəyərlər müharibə
illərində qorxaqlıq, qəddarlıq, əclaflıq
kimi qeyri-insani keyfiyyətlərlə savaşırdı.
Ölüm və qalım, fəlakət və ümid arasında
çırpınan kənd və şəhərlərdə gedən
bu proseslər səngərdəki top, güllə
səsindən daha vahiməli və acınacaqlı idi.
Sovet ideoloji maşını durmadan
qəhrəmanlıq və “vətən” uğurunda
döyüşə çağırışlar edirdi. Bunun əyani
göstəricisi kimi, II dünya müharibəsi
dövründə Azərbaycan yazıçılarının 12
külliyyatını, cəbhəçi şairlərinsə xüsusi
şeirlər toplusunun nəşr edilməsini
göstərmək olar. “Müharibənin ilk ilində
ordu hissələrinə Azərbaycan dilində
172 adda 247 min nüsxə kitabça, 106
adda 736 min plakat, 66 adda 813
min vərəqə, 213 adda 11898 min şüar
göndərilmişdi” ( 5, s.379).
50-60-cı illərdə SSRİ-nin tərkibində
yaşayan xalqların ictimai-siyasi
sferasında olduğu kimi ədəbiyyatında
da yeni meyillər yaranmağa başladı. Bu
yeni mərhələyə 1953-cü ildə məlum
tarixi hadisə – Stalinin ölümünün
nəticəsində keçid edildi. Xruşovun
hakimiyyətə gəlməsi ilə başlayan
aşkarlıq dövrü və şəxsiyyətə pərəstişin
tənqid olunması bədii ədəbiyyatda
nisbətən daha azad ruhlu, insanın
yaşantılarını, onun hiss və həyəcanını
daha dolğun şəkildə ifadə edən
nümunələrin yaranmasına səbəb oldu.
“Şəxsiyyətə pərəstişin tənqidi sovet
adamlarının bütöv bir nəslinin yaşadığı
aləmi, bu aləmdəki mənəvi dəyərlər
sistemini büsbütün dəyişdi. Və dərhal
da həmin aləmi əks etdirən ədəbiyyatın
yalan və riyadan yoğrulmuş böyük bir
hissəsinin canlı insandan daha çox
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müqəvvaya bənzəyən qəhrəmanlarının
puç və yararsız olduğu üzə çıxdı. Bu
cür gərəksiz nəsri doğuran sosial şərait
kökündən ləğv edildi, yaranan yeni
şərait dərhal ədəbiyyata öz müsbət
təsirini göstərdi” (7,101).
İdeoloji yumşalma mövcud
problemlərə yanaşma metodlarını da
dəyişdi. 20 il öncə müharibə dövrünün
uşaqlığı, müharibənin bütöv bir nəslin
dünyagörüşündə sarsılmaz izləri dövrün
yazıçıları üçün əsas mövzuya çevrildi.
Ənənəvi “qəhrəmanlıq” nəğmələri yerini
müharibənin ağrı-acısını, yoxsulluq
və itkinin insan psixologiyasına açdığı
yaraları əks etdirən bədii əsərlərə verdi.
Bunu yaradan yeni nəsil həmin ağrıacıları, sarsıntıları yeniyetmə yaşlarında
arxa cəbhədə yaşayanlar idi. “...
Həmin illər müəlliflərin öz şəxsi-mənəvi
bioqrafiyasında çox mühüm mərhələ –
onların bir şəxsiyyət kimi formalaşması
dövrü olmuşdur, həmin illər bu
yazıçıların dünya duyumunun yönünü
və dünyagörüşünün özülünü qoydu,
onları həyat və ölüm, xeyir və şər,
fəlakət və ümid kimi bəşəri düşüncələr
aləminə çəkib gətirdi. Onların hələ
bərkiməmiş uşaq qəlbi igidlik və ləyaqət,
namus və vicdan, fədakarlıq və nəciblik
hisləri, həmçinin əclaflıq, qorxaqlıq,
tamahkarlıq və qəddarlıqla üz-üzə gəldi”
(4, 16).
Sıravi Azərbaycan kəndlisi kimi, qırğız
insanı üçün də mövcud müharibə dərk
dilməzdir. Ç.Aytmatov müharibənin
insanlara vurduğu ağlasığmaz zərbələri
təsvir edərkən mövcud savaşın
qırğızlar üçün heç də arzuolunan bir
vəziyyət olmadığını bildirir. “Ana tarla”
povestində Mayselbek ön cəbhədən
məktubunda yazırdı: “Müharibəni
biz istəməmişik, biz törətməmişik,
bu, hamımız üçün, bütün insanlar
üçün böyük bəladır. Mən heç zaman
müharibədə qəhrəmanlıq göstərmək
həsrətini çəkməmişdim. Mən özümü
ən sadə bir peşə üçün hazırlayırdım –
müəllim olmaq istəyirdim” (1, s.62).
SSRİ-də yaşamağa məcbur olan xalqlar
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üçün müharibə millətləri yüksəldəcək,
azadlığa qovuşduracaq yol deyil,
sadəcə, məcburiyyətdir. Rəhbərlik bu
məcburiyyəti vəzifə olaraq insanların
çiyninə yükləmişdir.
XX əsr Azərbaycan nəsrinin görkəmli
nümayəndəsi İsa Hüseynovun II
Dünya müharibəsi illərindən bəhs edən
“Tütək səsi” və “Saz” povestləri ilə
Ç.Aytmatovun eyni mövzuda yazdığı
“Üz-üzə”, “Cəmilə”, “Ana tarla” və
“Erkən gələn durnalar” əsərləri arasında
ortaq cəhətlər mövcuddur. Bu cəhətləri
meydana çıxaran ciddi səbəblər vardır.
Birincisi, hər iki sənətkar eyni
quruluşda – SSRİ-də yaşamış və
yazıb-yaratmışdır. Həm qırğız, həm
Azərbaycan xalqı repressiya ilə
cəzalandırılmış, daha sonra müharibənin
ağır sınağı ilə üz-üzə qalmışdır.
İkincisi, onlar eyni ildə (1928) ci il
idə doğulmuş və müharibəni eyni yaşda
(13-14 yaş) qarşılamışdılar. Müharibə
dəhşətinin, onun ağrı-acısının, heç
vaxt sağalmayacaq yaraları vardır.
Bunu hər iki yazıçı dərk edirdi. Bu
amillərin onların yaradıcılıqlarında
necə əks olunması təbii ki, müharibəni
hansı yaşda qarşılamaları ilə birbaşa
bağlıdır. Təsadüfi deyil ki, xalq yazıçısı
Anar “Nəsrin fəzası” adlı məqaləsində
yazıçıların II Dünya Müharibəsindən
bəhs edən əsərlərindən sitat verərkən
onların doğum illərini xüsusi olaraq
göstərmişdir.
Üçüncüsü, coğrafi baxımdan
çox uzaq olsa da, hər iki müəllifin
əsərlərində təsvir olunan kəndin birbiri ilə oxşar tərəfləri həddindən
artıq çoxdur. Bu kəndlər hər şeydən
öncə ağır sınaq qarşısındadır. Burada
durmadan çalışan, işləyən, aclığa,
yoxsulluğa dözən, qələbəyə sonsuz
ümidlə inanan insanlar, hər gün “qara
kağız”la qadınları ərlərindən, uşaqları
atalarından, bacıları qardaşlarından
ayrılan yarıac kənd camaatı yaşayır.
Dördüncüsü, hər iki yazıçı etnik
kökəncə türkdür və bu amil onların
yaradıcılığına ciddi təsir edən faktdır.
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Çingiz Aytmatov sonradan
uşaqlığı ilə bağlı yazdığı
xatirələrində müharibə
dövrünü belə xatırlayırdı:
“.... Əsgər möhürlü, serjant,
leytenant imzalı sənədləri
məndən əvvəlki katibin gizli
sənəd qutusundan çıxarmaq
həmişə ürəyimi dağlamışdır.
Yazılanlar bir neçə sətir idi.
Oxuyub qırğızcaya tərcümə
edirdim. Bir an susurdum.
Sanki bütün ağrılar mənim
çiyinlərimdən sallanarkən
hıçqırıqdan çətinliklə nəfəs
alırdım. Başımı dik tutub
baxmaq həqiqətən də
çətin idi. Böyük üzüntü
İsa Muğanna
və əzginliklə sənədləri
verirdim. Astadan “bunu
Beşincisi, hər iki yazıçının mövzu ilə
saxla” deyirdim. Dağ kimi oğlu üçün
bağlı yazdığı əsərlərdə avtobioqrafizm
sənəd alan ananın vəziyyəti, daxilindəki
olduqca güclüdür. İsa Hüseynovun
gözyaşları sanki bir sel kimi bağrından
II Dünya Müharibəsindən bəhs edən
çıxır...”(2 , s.64).
“Saz”, “Tütək səsi” kimi povestlərində
Çingiz Aytmatov 1957-ci ildə,
baş verən hadisələr yazıçı təxəyyülü
Moskva təhsilinin ilk ilinin yekunu
ilə bərabər, gördüyü, qarşılaşdığı real
olaraq qələmə aldığı “Üz-üzə”
həyat hadisələri də əsas yer tutur.
povestində İkinci Dünya müharibəsi
Yazıçı 1971-ci ildə çap olunmuş
zamanı qırğız kəndində baş verən
“Ömrümdə izlər” kitabında uşaqlığı
hadisələr əks olunmuşdur. “Üzhaqqında yazırdı: “....Müharibə illərində üzə” yazıçının ilk povesti olmasına
kəndimizdə şahidi olduğum müsibətləri
baxmayaraq, ona qədər yazılmayan
və bu müsibətlər içində məhv olmuş
müharibə reallıqlarını təsvir edən
gəncliyi xatırlayıram” (8, 37-38).
mükəmməl əsərdir. Ç.Aytmatov əsəri
Müharibə başlayanda Ç. Aytmatovun real hadisələr əsasında qələmə almışdır.
13 yaşı var idi. On yaşında atasını
Doğrudan da Ç.Aytmatovun yaşadığı
haqsız ittihamlarla itirən ailə
Şəkər kəndində müharibədən qaçan
müharibədə növbəti zərbəni yaşamalı
İsmayıl adlı şəxs olmuşdur. Yazıçı
olur. Yeniyetmə yaşında Aytmatova
sonradan uşaqlığı ilə bağlı yazdığı
o qədər də asan olmayan bir vəzifə
“Qırğızıstanda uşaqlıq” adlı sənədli
verilir: o, ön cəbhədən gələn “qara
kitabın “Gerçək İsmayıl” hissəsində
kağız”ları qırğızcaya çevirərək ünvana
obrazın real həyatdakı kimliyi ilə bağlı
çatdırmalı idi. Sonsuz ümidlə aclığa,
məsələyə aydınlıq gətirmişdir. Yazıçı
yoxsulluğa qarşı mübarizə aparan kənd
əsəri yazarkən ədəbi təcrübəsizliyindən
ailəsinə belə bir xəbəri çatdırdıqdan
onun adını dəyişdirmədiyini, olduğu
sonra onların mənəvi-psixoloji çöküşünü kimi qələmə aldığını bildirmişdir.
görmək yeniyetmə Çingizin təfəkkürünə “Mənim üçün o, elə canlı qəhrəman
ciddi təsir etmişdir. O, “Üz-üzə”
idi ki, onu həqiqi adı ilə əsərə daxil
povestində Totoyun və “Ana tarla”
etmişdim. Bu əsər bölgədə, xüsusilə
əsərində Tolqonayın ailəsinin timsalında də Şəkər kəndində yaşayan oxucular
məhz bu facəini canlandırmışdır.
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arasında böyük əks-səda
doğurmuşdu” (2, 101).
İsmayıl onların yaşadığı
bölgədə müharibədən
qaçan ilk şəxs olmuşdur.
1945-ci ildə həbs olunaraq
Sibirə sürgün olunmuş və
sürgündən qayıtdıqdan
sonra Ç.Aytmatova məktub
da yazmışdır. Hətta “Üzüzə” əsəri əsasında qurulan
tamaşa Şəkərdə nümayiş
olunarkən onun qohumları
İsmayıl rolunu oynayan
aktyor Arsen Umuraliyev
arasında dava da düşmüşdü.
Əsərdə Ç.Aytmatovun
təsvir etdiyi Totoyun ailəsi və
onların inəyinin qaçırılması
da real həyat hadisələrinə
söykənir. “Qırğızıstanda
uşaqlıq” kitabının “Öldürmək istədiyim
biri” bölməsində yazıçı müharibə vaxtı
ailəsinin başına gələn faciəli hadisədən
bəhs etmişdir. Ç.Aytmatov çox böyük
məhrumiyyətlər hesabına əldə etdikləri
və müharibənin aclıq vaxtı çətinliklə
bəslədikləri inəyin oğurlanması
hadisəsini unutmamış, Totoyun ailəsinin
timsalında öz ailəsinin taleyini yazmışdır.
Çingiz Aytmatov ilk dəfə olaraq
sovet ədəbiyyatında müharibədən qaçan
insanın obrazını əsərində təsvir etmiş,
rejimin ənənəvi müharibə təbliğatından
fərqli olaraq müharibə dövründə arxa
cəbhədəki real vəziyyəti, aclıq, yoxsulluq
və “qara kağız”larla mənəvi cəhətdən
sarsılan kəndin real mənzərəsini təsvir
etmişdir.
Senzura əsərin çapından imtina etmiş
və ciddi redaktələrdən sonra povest
nəşr olunmuşdur. Buna baxmayaraq,
Çingiz Aytmatov 1990-cı ildə povestə
yenidən qayıtmış, senzura ucbatından
ixtisar etdiyi hissəni yenidən işləyərək
əsərə əlavə etmişdir. Ç.Aytmatov əsərə
yenidən qayıtmaqda duyduğu zərurəti
əsərə yazdığı ön sözündə belə ifadə
etmişdir: “....bir çox şeylər qadağan
idi, qərəzli yanaşırdılar, öz fikrimizi
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istədiyimiz kimi ifadə etməyə imkan
verilmirdi. Məsələn, müharibəni,
müharibədə iştirak edən insanı təsvir
etmək istəyərkən mütləq, – biz axı
qalibik, ona görə də əsərdə mütləq buna
uyğun olaraq ədəbi qəhrəman iştirak
etməlidir – prinsipinə sadiq qalmalı
idik. Bax indi, üstündən çox-çox illər
keçəndən sonra, o zaman olduğu kimi,
gənc bir yazarın vicdanı ilə, mənə
məlum olduğu qədərilə zamanında heç
kimin müraciət etmədiyi bir qaçağın,
onun arvadı və anasının taleyinin
təsviri mövzusuna yenidən qayıtmaq
istəyirəm” (3, 13). Təkrar nəşri zamanı
Ç.Aytmatov əsərə İsmayılın anası
Beksaatın ağır xəstələnməsi və ölümü
hissəsini də əlavə etmişdir.
Povestdə ölüm qorxusu ilə
qəhrəmanlıq üz-üzə gəlir. Əsərin
qəhrəmanı İsmayıl müharibəyə
aparılarkən yolda içindəki qorxu ilə
birlikdə aradan çıxır. Onun yeganə
arzusu sağ qalmaqdır. Ç.Aytmatov
İsmayılın yaşamaq uğrunda mübarizəsi
fonunda dünya müharibəsinə qırğız
xalqının münasibətini də əks etdirmişdir.
İsmayıl müharibədən qaçmasına haqq
qazandırmışdır: “Nə olur-olsun, güllənin
altına getməyəcəm. Yaşayacağım
bir günlük ömrüm qalsa belə, onu
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öz evimdə, istədiyim kimi keçirmək
istəyirəm. Dünyanın o biri başında,
cəbhədə mənim nə işim var? O uzaq
ölkələri ata-babalarım heç yuxularında
belə görməyiblər! Başqaları nə edirlər
etsinlər, amma mən bunu vacib hesab
etmirəm, heç istəmirəm.... Əgər getsəm
belə, nə dəyişəcək? Düşməni təkbaşına
məğlub edə bilmərəm və mənsiz də
keçinərlər....” (3, 26).
İsmayıl həbs olunmamaq üçün bütün
qışı mağarada yaşamağa məcbur olur.
Yaşadığı mühit müharibədən heç də
yüngül deyil, o, qışın sərt soyuğu,
hərəkətsizlik, hər an vəhşi heyvanların
yemi olmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir.
Getdikcə bu vəziyyət İsmayılın həm
fiziki görkəm, həm də əxlaqi cəhətdən
dəyişməsinə, insani dəyərlərinin
itməsinə və vəhşiləşməsinə gətirib
çıxarır. Artıq onu mədəsindən başqa
heçnə düşündürmür. Beləliklə, yaşadığı
qaçaq həyatı İsmayılı insanlıqdan
uzaqlaşdırır və dövrünə görə ən ağır
cinayəti törətməli olur. O, qonşusu
Totoyun son ümid yeri olan inəyini
oğurlayır. Eyni zamanda, onu sevən,
müdafiə edən Səidənin fikrini də
dəyişdirməyi bacarır.
Hər iki əsərdə kənd sovetinin
sədrinin obrazları maraq doğurur.
“Tütək səsi”ndəki Cəbrayıldan fərqli
olaraq “Üz-üzə” povestindəki Mirzəqul
obrazı daha çox milli, xalqın mənafeyini
müdafiə edən şəxs kimi çıxış edir.
Kənd Sovetinin başçısı olan Mirzəqul
müharibədə qolunu itirmişdir. Fiziki
şikəstlik onun psixoloji vəziyyətinə
də təsir etmiş, onu daha qəddar
və soyuqqanlı birinə çevirmişdir.
İsmayılın qaçdığını eşidəndə Səidə ilə
münasibətdə sərt davranır, daxilində
Səidəyə qarşı gizlin sevgi hissinin
olmasına rəğmən onu bərk döyür. “Sən
fikirləşirsən ki, ona yaxşılıq edirsən?
Xalq qarşısındakı şərəf və heysiyyatın
necə olacaq? Bunu fikirləşmirsən?
Böyük atamız Dövlətin soyundan
olan, başında tebetey daşıyan hər kəs,
son nəfərə qədər getdik. Pis və yaxşı
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günlərdə həmişə bərabər hərəkət etdik.
Tanrı səni xalqından uzaqlaşdırmasın!
Bu günah hamımızındır! Başa düşürsən?
Cavab ver, nə dediyimi başa düşürsən?
Daha vaxt varkən İsmayılı gətir, o da
başqaları kimi gedib savaşsın!”(3, 57,
58).
Mirəzqulun Səidəni sevməsinə
rəğmən onu möhkəm döyməsi bir
tərəfdən sosial məsuliyyətdən irəli
gəlirdisə, digər tərəfdən də şikəstliyin
onun mənəvi dünyasına gətirdiyi acı
fəlakətin göstəricisi idi. “Səidəyə qarşı
sevgisinə baxmayaraq ona əl qaldıracaq
qədər qəzəblənməsi, dövrdəki sosial
dəyərlərin fərdi arzulardan üstün
tutulduğuna işarədir” (3, s.73).
Əsərdə müharibənin faciəsi Totoy
və onun ailəsinin timsalında daha
qabarıq şəkildə təsvir olunur. Totoyun
ailəsində əri Bəydalı müharibəyə
getmişdi. Bəydalı getməmişdən əvvəl
ailənin güzəranı yaxşı idi. Müharibə
başladıqdan sonra üç uşaqla təkbaşına
qalan Totoy çətin günlər keçirir. Bütün
ümidləri inəyin doğmasına bağlayan
ailəninin növbəti faciəsi baş verir. İnək
doğduqdan sonra onun südü ilə üç
övladını bəsləyəcəyinə ümid bağlayan
ana bir gün gözünü açanda inəyinin
oğurlandığını görür. Səidənin ağlına
belə gətirmədiyi bir hadisə baş verir.
Bir gecə İsmayılın əlində ət parçası evə
gəlməsi ilə əslində Səidənin daxilindəki
savaş başa çatır. Çünki belə bir dövrdə
rahat yaşamaq heç kimə qismət ola
bilməzdi. Səidə övladını və qaçaq ərini
qorumaq üçün olmazın əzablar çəkir.
Totoyun ailəsindən Bəydalının “qara
məktub”u məhz ona görə gizlədilmişdi
ki, bu acı gerçək ailənin ümidlərini məhv
edə bilərdi. Hər gün oğlunun poçtalyon
Qurbandan məktub gözləməsi, uşaqların
çəkdiyi aclıq, Totoyun necə böyük
ümidlə inəyin süd verəcəyinə inanması
onun gözünün qarşısında baş vermişdi.
İsmayıl isə təkcə özünü düşünərək
cəmiyyət maraqlarını tapdamış,
insanlığa zidd addım atmışdı. Səidə
pəncərədən çölə baxaraq kəndini,
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xalqını İsmayılla müqayisə edir: “Bu
kiçik pəncərədən çöldəydi bütün
dünyası: Kəndi, xalqı ordaydı. Qurban,
üç uşağı ilə Totoy, tək qollu Mirzəqul
və İsmayıl da ordaydı. Amma yox dedi
İsmayıl üçün, sən onlar kimi deyilsən.
Xalqını fəlakətin içində qoyub gedən
bir insan, istəsə də, istəməsə də onun
düşməni olur....” (3,110).
Yazıçı İsmayılı günahlandırmır,
sadəcə onun psixoloji vəziyyətini olduğu
kimi təsvir edir. Cəmiyyəti idarə edən
qanunlar onsuz da, onu sərt şəkildə
cəzalandırmış, fiziki və mənəvi cəhətdən
insanlıqdan çıxmasına səbəb olmuşdur.
Xalq yazıçısı Anar 60-cı illər nəsrinin
özünəməxsusluğundan bəhs edərkən bu
məqama xüsusi diqqət yetirir. “Bu nəsr
“mənfi qəhrəman”da da insanı görə
bilirdi, ona bəraət qazandırmaq üçün
deyil, onu dinləmək üçün. Əlbəttə, bu
nəsr igidlik, namus, ləyaqət, vicdan kimi
yüksək anlayışlardan imtina etmirdi və
edə də bilməzdi” (4, 166).
Əsərdə Ç. Aytmatov sosial tələblərin
insanın fərdi istək və arzularının
üzərində qələbəsini təsvir edir. Səidə
qaçaqlığın xəyanət olduğunu anlayır,
amma oğlu Amaturun atasını sona
qədər qorumağa çalışır.
İsmayılın qaçaq həyatı və onun insani
dəyərlərinin itirərək yırtıcılaşması,
Mirzəqulun fiziki şikəstliyinin onun daxili
dünyasında açdığı yaralar, Bəydalının
“qara xəbər”i və inəyinin İsmayıl
tərəfindən oğurlanması ilə Totoyun
ailəsinin faciəsinin başlanması siyasi
cəhətdən qalib gələn ordunun mənəvi
məğlubiyyətinin göstəricisi idi.
İ.Hüseynovun 1965-ci ildə qələmə
aldığı “Tütək səsi” povesti müharibə
zamanı sadə Azərbaycan kəndinin,
kənd insanının ağır, məşəqqətli
sınaq qarşısındakı mübarizəsini real
həyat faktları əsasında canlandıran,
dövrün real mənzərəsinə işıq tutan
nəsr nümunəsi kimi Azərbaycan
ədəbiyyatında xüsusi yeri olan
əsərlərdən biridir. Sosialist realizminin
prinsiplərinə görə faciədən yazmaq
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qadağan idi. İ.Hüseynovun müharibə
povetlərində isə faciə müharibənin
dəhşətinin, quruluşun qəddarlığının
nəticəsidir. “Tütək səsi”ndə bir cüt
“qara kağız”ların gəlməsi ilə başlayan
faciə Cümrünün anasının qarşısında diz
çöküb hönkürməsi ilə daha da dərinləşir.
“Cümrü qağamızın birdən-birə belə
ehtirasla hönkürməsi, müsibətimizin
necə böyük olduğunu bizə yenidən
anlatdı” ( 9,77).
Bir ailənin timsalında müharibənin
Azərbaycan kəndində törətdiyi faciə
kənd sovetinin sədri Cəbrayılın
“evlənmişik” (9, 91) elanından
sonra pik həddə çatır. Bir tərəfdən
müharibənin onlara atasının “qara
kağız” ilə vurduğu psixoloji zərbə,
digər tərəfdən isə naməlum yarım
milyonluq tank pulunun hesabına
kənddə sədr olan Cəbrayılın dövrün
əxlaq normalarına zidd davranışı,
Cümrü və Tapdığın anası Söylünü
zorla özünə arvad etməsi bir ailənin
timsalında kəndin faciəsinin göstərcisi
idi. Beləliklə, konfliktin bir tərəfində
kənd sovetinin sədri, həyatın hər üzünü
görmüş yetkin Cəbrayıl durursa, digər
tərəfdə atalarını müharibədə itirən,
min bir əzabla aclıqla, yoxusulluqla
mübarizə aparan Cümrü, Tapdıq və
onun dostları dayanır. Bu savaşın
əsasında insan mənəviyyatı, əxlaqi
sərvətlər durur. Cəbrayıl dostu Muxtarın
evinə soxulmaqla kəndin dəyərlərini
təhqir etmiş olur. Yazıçı nə qədər gücsüz
olsalar belə öz qəhrəmanları Cümrü,
Tapdıq və Nurunun qələbəsinə inanır.
Gələcək də məhz onların çiyinlərindədir.
Tapdığın qorxusu da Cəbrayıl
kimilərin davranışlarının kənddə
normaya çevrilərək mənəvi aşınmanı,
xalqın min illərdir yaşatdığı qaydaları
tapdaması ilə bağlıdır. “Qorxum
bircə ondandı ki, öyrəşərik.... – Nəyə
öyrəşərik? Onun zalımlığına. Qorxuram
öyrənəcəkli olarıq” (9, 134).
İ.Hüseynov yetkin yazıçı
düşüncələrini özünün gənc
qəhrəmanlarının vasitəsilə əsərə gətirir,
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onların əsas mübarizə amalına çevirir.
Xalq yazıçısı Anar bu məqama diqqət
edərək yazır: “Tapdıq uşaq olsa da, başa
düşür ki, hər şeyə alışmaq, öyrəşmək
olar, qəmə, kədərə də, məhrumiyyətlərə
də, qəddarlığın özünə də. Öyrəşəndən
sonra isə qəddarlığa yamanlıq kimi yox,
zərurət, norma kimi, az qala təbii hal
kimi baxırsan”(4, 164).
Cümrünün bütün bu faciələrin
qarşısında tütək çalmasını, tütək
düzəldərək camaata paylamasını kənd
əhalisi dəlilik kimi qiymətləndirsə də
əslində bu fakt yazıçının qəddarlığa,
zülmə, ədalətsizliyə münasibətidir.
İ.Hüseynovun “Saz” povestindəki saz,
“Tütək səsi”ndə tütək, eyni zamanda
Ç.Aytmatovun “Üz-üzə” povestində
Mirzəqulun qopuzu arxetipə çevrilir
və yazıçıların baş verən hadisələrə
münasibətini göstərməyə kömək edir.
Cümrünün tütəyi zalımlığa, qəddarlığa
qarşı üsyanıdır. O, bu cür mübarizə
üsulu seçmişdir. Eyni situasiya ilə Cəlil
Məmmədquluzadənin “Ölülər” əsərində
rastlaşmaq mümkündür. Hamının “dəli”
adlandırdığı Kefli İsgəndər içkini vasitə
kimi istifadə edərək xalqa həqiqəti
çatdırmağa, nadanlıqdan uzaq olmağa
çağırır. Cümrünün də tütək çalması,
xalqa tütək paylaması da bir çağırışdır.
Cəbrayılın timsalında zalımlığın,
qəddarlığın, ədalətsizliyin və ən əsası
kənd insanının vicdanının ayaq altına
salınmasının normaya çevrilməsinə qarşı
etiraz çağırışıdır.
Povestdə Nuru ağır müharibə
şərtlərində sınağa çəkilir və bu sınaq
əsərin, ümumiyyətlə sənətkarın
yaradıcılığının mahiyyətini, məqsədini
ifadə edir. Nurunun evdə hər gecəsi
kiçik qardaşının “əppək! əppək!”
iniltilərini eşitməklə keçir və o, var
gücü ilə qardaşına çörək tapmağa
çalışır. Ç.Aytmatovun qeyd etdyi
kimi “müharibə dövrünün uşaqlarının
bir xüsusiyyəti də budur ki, uşaqlar
bilmirlər onlar niyə ac qalmalıdırlar” (1,
53). Nəhayət, sınaq meydanında o, iki
yoldan birini seçməli olur. Ya qardaşının
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aclığına dözməli idi, ya da Cəbrayılın
sədəqəsini qəbul etməli idi. Nurunun
hər gecə anası Söylü arvadın Tapdığa
gətirdiklərini istəməyə getməsi aclıq,
yoxsulluq dövründə ləyaqət uğrunda
savaş idi. Nuru bilirdi ki, Tapdığın
yanına getməklə ləyaqətini tapdamış
olacaq. Lakin qulaqlarında cingildəyən
Şöşünün “əppək! əppək!” iniltisi onu
seçim qarışısında qoyur. “Bircə dəqiqə
keçsəydi, mən məğlub ola bilərdim.
Bu, mənim həyatımın ən çətin dəqiqəsi
idi. Başımda, zehnimdə qeyri-adi bir
aydınlıq var idi. Mən tamam aydınca
dərk edirdim ki, yerimdən tərpənib
evə doğru bircə addım atsam, daha
dayana bilməyəcəm, aparıb bu ağ fətiri
qardaşıma da, anama da yedirəcəm,
bəlkə hətta özüm də yeyəcəm. Bunu
eləsəm, demək, mən sabah da bir başqa
qapıya gedəcəyəm. Kimin qapısına? Nə
təfavütü var?” (9, 142). 10-15 yaşlı
gəncin ağır şərtlər daxilində ləyaqət,
şəxsiyyət uğrunda savaşı müharibənin
yetkin, dünyagörmüş insanlara xas
xüsusiyyətlərin, keyfiyyətlərin çox
kiçik yaşlı yeniyetmələrin timsalında
uğurlu təsviridir. “Tütək səsi”ndəki
bu məqam həm İ.Hüseynovu, həm
də Ç.Aytmatovu düşündürmüş və
onların yaradıcılığının epiqrafını
təşkil etmişdir. Bu baxımdan Tapdıq,
Nuru Ç.Aytmatovun Seyid (“Cəmilə”
povestində), Sultanmurad (“Erkən gələn
durnalar” povestində), Caynaq (“Ana
tarla” povestində) obrazlarla eyni taleyi
bölüşür. Ağır olmasına baxmayaraq
Nuru vicdanı seçir və sədəqədən imtina
edir. Nurunun öz-özünə söylədiyi fikirlər
isə artıq yazıçının müharibədən illər
keçdikdən sonra öz qarşısında hesabatı
xarakteri daşıyır: “İndi, aradan uzun
illər keçdikdən sonra həyatımın o bir
dəqiqəsi haqqında düşünürəm, mənə elə
gəlir ki, o bir dəqiqədə təkcə özümün
yox, atalarından “qara kağızlar” gəlmiş
bütöv bir nəslin həyatı yerləşir. O vaxtın
on beş yaşlı kişilərinin həyatı” (9, 143).
Cəbrayılın daxili aləmini sədrin
atı Xarle və Qarabaş adlı obrazlar
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daha aydın şəkildə göstərir. Povestdə
yarım milyon tank pulunu əldə etdiyi
mənbə haqqında obrazların dilindən
müxtəlif fikirlər irəli sürülür. Lakin
yazıçı onun şəxsində bu məqama
aydınlıq gətirmir. Xarlenin qıtlıq vaxtı
arpa yeyib qudurması, kənddə cövlan
edərək toyuq-cücəni, hətta bəzən Nuru
və Tapdığı da onlara qataraq qovması
Cəbrayılın xislətindəki naqisliyi,
haramı göstərir. Mehbalı əminin
küçüyü Qarabaş Cəbrayılın evindən
Söylü arvadın gətirdiyi əti, pendiri
yeyərək qudurur. “On günün-yarım
ayın içində küçük ağlasığmaz dərəcədə
irilənmişdi. “Xarle” kimi o da tükünü
töküb tumarlanmışdı...” (9, 117). Sədrin
atı Xarle və küçüyün qudurğanlığı
Cəbrayılın xarakterini açmağa yardım
edir. Yazıçı birbaşa olmasa da dolayısı
yolla həmin yarım milyon tank puluna
aydınlıq gətirir. Mehbalı əminin küçüyü
Nurunu ona görə qapmışdı ki, Söylünün
Tapdığa gətirdiyi əti, pendiri yemişdi.
“Adamın öz küçüyünün özünü qapması
pis şeydi, Tapdıq..... Ağ fətirnən əmlik
əti yeyənlər indi bu cür qudururlar: yada
yalaq olurlar, qohuma dalaq....”(9, 128).
İ.Hüseynov Cəbrayılın qazancındakı
haramı aclıqdan, yoxsulluqdan güclə
yeriyən kənd insanlarının tapdalayan
atın, onun çörəyini yeyərək sahibini
qapan itin timsalında təsvir etmişdir.
Əsər büsbütün faciələrdən ibarət
olsa da mahiyyət etibarilə yazıçı
inamlı və nikbindir. Nə qədər inamsız
görünsə də müəllif Tapdıq, Nuru kimi
qəhrəmanların nadanlıq, cəhalət,
qəddarlıq və ədalətsizlik üzərində qələbə
qazanacağına əmindir.
Müharibə gətirdiyi aclıq, səfalət,
yoxsulluq, fiziki və mənəvi itkiləri ilə
ağır bir sınaqdır. Həm Ç.Aytmatovun,
həm də İ.Hüseynovun qəhrəmanları
bu ağır sınaq mühitində təsvir olunur.
Hər iki yazıçının povestlərinin sonunda
gəldiyi qənaət budur ki, insan və insani
dəyərlər hər şeydən üstündür. Dünyaya
gələn hər bir insanoğlu yaxşılığı da,
pisliyi də insandan öyrənir. İnsanın
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taleyi xalqın taleyi ilə sıx bağlıdır və bu
tale əbədidir. Ədəbiyyat öz humanist
missiyası ilə hər zaman müharibəyə
qarşı olub. Amma L.Tolstoyun “Hərb
və”Sülh” romanından sonra iki dünya
müharibəsinin baş verməsi ədəbiyyatın
ictimai-siyasi ideologiyalar qarşısında
məğlubiyyətini göstərir.
Bir-birindən min kilometrlərlə
uzaq məsafədə yerləşən Azərbaycan
və Qırğız kəndlərinin müharibə
sınağı qarşısındakı tale bənzərliyi və
qəhrəmanlarına yanaşmada ən ali insani
dəyərlərlə yanaşması iki böyük yazıçının
yaradıcılığında oxşar məqamların
yaranmasına səbəb olmuşdur. Hər iki
yazıçının əsərlərində avtobioqrafizm
güclüdür və baş verən hadisələr şəxsi
müşahidələrinin nəticəsdir. Hər iki
yazıçı qəhrəmanlarına və xalqına yüksək
məhəbbət və ləyaqət hissi ilə yanaşır.
Onun sınaqdan xalq olaraq çıxmasını,
milli varlığını qorumasını alqışlayırlar.
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Mədəniyyət xəbərləri
Azərbaycanda İlk Buktreyler Festivalı
keçiriləcək. Festivalın təsisçisi, kinoaktyor
Ruslan Sabirli mətbuata açıqlamasında
bunları deyib:“ Festivalın əsas məqsədi
kitab və mütaliənin cəmiyyətimizdə
təbliği, mütaliəyə münasibətin yaradıcı
formaların inkişafı və dəstəklənməsi, kino
sahəsinə istedadlı və yaradıcı gənclərin
çıxarılması, buktreylerlərin incəsənət və
biznesdə bir istiqamət kimi inkişafıdır”.
Festivalda qalibləri seçmək üçün
nüfuzlu və peşəkar Münsiflər Heyəti
formalaşdırılıb. Obyektivliyin qorunmağı
üçün buktreylerlərin qiymətləndirilməsi
hər bir münsif tərəfindən ayrılıqda
aparılacaq, yəni bir münsif digər münsifin
verdiyi qiymətdən xəbərdar olmayacaq.
Sonda isə yekun olaraq Təşkilat Komitəsi
hər bir münsifin verdiyi qiyməti riyazi
toplayaraq qalibləri müəyyənləşdirəcək.
Qaliblər 23 aprel Beynəlxalq Kitab
günündə Nizami Kino Mərkəzində
müəyyən olunacaqlar.
**
Aprelin 9-da Səməd Vurğunun evmuzeyində üç kitabın təqdimatı keçirilib.
Təqdimatda şairin 1934-35-ci illərdə
yazdığı “Azərbaycan tarixi” poemasının
çap versiyası, şairin nəvəsi Aygün
Vəkilovanın tərtib etdiyi “Aybəniz”
kitabının fransızcaya tərcümə olunmuş
yeni variantı və Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının (AMEA) müxbir
üzvü Nizami Cəfərovun “S.Vurğun və
Səmədoğlular” əsəri oxuculara təqdim
olunub.
**

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət
Kukla Teatrı daha bir beynəlxalq
festivalda iştirak edib. Teatrın mətbuat
xidmətindən verilən məlumata görə?
teatrın kollektivi aprelin 15-dən 19-dək
Rusiya Federasiyasının İvanov şəhərində
keçirilən XI Beynəlxalq “Muraveynik”
kukla teatrları festivalında çıxış edib.
Festivala dünyanın bir çox yerindən 15dən artıq kukla teatrı qatılıb.
Kukla Teatrı xarici tamaşaçıların
qarşısına “Ağ və Qara” tamaşası ilə
çıxıblar. Kamran Şahmərdanın quruluş
verdiyi tamaşada əsas rolları Rəhim
Rəhimov, İqbal Əliyev, Cavid İbrahimov
və Lina Məmmədova ifa edirlər.
**
Budapeştin Ferens List Kamera
Orkestri mayın 3-də Heydər Əliyev
Mərkəzində konsert proqramla çıxış
edəcək. Konsertdə Üzeyir Hacıbəylinin
“Arazbarı” simfonik muğamı ifa ediləcək.
Məşhur Ferens List Kamera Orkestri
Bakıda 2011-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli
III Beynəlxalq Musiqi Festivalında çıxış
edib. Məhz həmin səfər zamanı kollektiv
Azərbaycan musiqisi, o cümlədən dahi
Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığı ilə
yaxından tanış olub. Orkestrin bədii
rəhbəri Peter Tfirstin “Biz bakılılar üçün
sürpriz hazırlayırıq. Onlar bizim ifamızda
Azərbaycan klassikinin məşhur əsərini
– “Arazbarı”nı eşidəcəklər. Həmin əsəri
Bakıda məmnuniyyətlə ifa edəcəyik.
Əlbəttə ki, konsertdə macar bəstəkarları
List və Bramsın əsərlərini də təqdim
edəcəyik. Onlar bizim vizit kartımızdır”,
– deyə orkestrin bədii rəhbəri Peter Tfirst
bildirib.
**
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Xalq şairi Söhrab Tahirin ayaqları
qanqrena səbəbindən amputasiya edilib.
Bu barədə Yazıçılar Birliyinin mətbuat
katibi Xəyal Rza məlumat verib: “Aprelin
2-də Mərkəzi Klinikada Söhrab Tahirin
sol ayağı da amputasiya edildi. Dünən
isə palataya köçürülüb. Hazırda vəziyyəti
stabildir”. Bildirək ki, Söhrab Tahirin
sağ ayağı martın 30-da amputasiya
edilmişdi.
**
Azərbaycanlı aktyorların oynadığı “Qız
qaçıran” filminin Türkiyədə qala-gecəsi
keçirilib. Türkiyə istehsalı olan filmdə
Azərbaycandan Kamran Ağabalayev və
hazırda qonşu ölkədə yaşayan Könül
Nağıyeva çəkilib. Filmin ssenaristi
və rejissoru Korhan Uğurdur. Ekran
əsərində həmçinin Emir Benderlioğlu,
Ceren Benderlioğlu, Levent Ülgen,
Osman Cavcı və başqaları çəkilib.
Filmin süjet xəttinə görə, baş qəhrəman
Əhməd keçmiş sevgilisi Gülü toy günü
gəlin maşınında qaçırır. Əhmədin Gülə
bir sürprizi də var. Belə ki, qaçırılan
tək adam Gül deyil. O, Güllə barəbər
toydan bəyi də qaçırır. Qaçırma ilə bağlı
Əhmədin xüsusi planı yoxdur. Babasının
kəndinə getmək üçün isə qardaşından
kömək istəyir və yolboyu başına
inanılmaz hadisələr gəlir.
Film yaxın zamanlarda Azərbaycanda
nümayiş etdiriləcək.
**
Əməkdar artist Vidadi Həsənov
“M.Teatr production” adlı yeni müstəqil
teatr studiyası yaradıb. Martın 29-da
Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında
teatrın “Məsəl, ya...” adlı ilk tamaşası
nümayiş olunub.
Səhnə əsəri Ü.Hacıbəylinin “Ordanburdan” kitabı əsasında hazırlanmış bir
bölümlü mükalimə-tamaşadır. Tamaşada
Ü.Hacıbəyovun musiqilərindən,
M.Ə.Sabirin şeirlərindən, H.V. İsmailin
mahnılarından istifadə olunub. “Media
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Company”-nin nəzdində yaradılan
teatrın direktoru əməkdar artist Amil
Əyyubovdur.
**
Martın 27-də Kitabevim.az kitab
marketində tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Fariz Xəlillinin “Ağsuda zəngin alban
mədəni irsi – Nərgizava” kitabının
təqdimatı və imza mərasimi olub.
“Ağsuda zəngin alban mədəni irsi –
Nərgizava” kitabı AMEA Memarlıq və
İncəsənət İnstitutu Elmi Şurasının qərarı
ilə “Elm və Təhsil” nəşriyyatında çap
olunub. Kitabın elmi redaktoru professor
Kübra Əliyeva, rəyçiləri professor Qafar
Cəbiyev və professor Şikar Qasımovdur.
**
Türkiyədə Nobel mükafatçısı Orxan
Pamukun “Qırmızı saçlı qadın” kitabının
bir bölümündə insest münasibətlərindən
bəhs olunduğunu və bundan narahatlığını
dilə gətirən elektrik mühəndisi Yavuz
Konuk yazıçıdan hüquq-mühafizə
orqanlarına şikayət edib. Türkiyə
mediasında yayılan məlumatlara görə o,
həmin kitabın satışdan yığışdırılmasını,
bu bölümün mətndən çıxarılıb təzədən
nəşr olunmasını istəyir. Sakaryada
yaşayan Yavuz Konuk yazıçı haqqında
Düzcə Prokurorluğuna müraciət edib. O,
“Qırmızı saçlı qadın” kitabının 114-cü
səhifəsində insestlə bağlı ifadələrin Türk
adət-ənənəsinə və əxlaqi dəyərlərinə zidd
olduğunu iddia edib. Mühəndis yazıçının
xalqdan üzr istəməsi tələbini də irəli
sürüb.
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Dilxor idi, adamlarının heç nəyə
yaramadıqları qənaətinə gəlmişdi. Gölün
sahilindəki qocanı daxmasını, torpağını
satmağa razı salmalıydılar, tapşırmışdı,
qiymət üstə çənə döyməyin, hansı
qiyməti istəsə, verin. Bunlar isə boş
qayıdıblar, kişi razılaşmayıb, bura mənim
ata yurdumdu, mən burda anadan
olmuşam, satmaram, deyib. İşə bax,
kişi atasının yurdunu satmaq istəməyib,
halbuki ona təklif olunan pulla on elə
yurd almaq olardı. Başına batmırdı,
pulun qabağında duruş gətirəcək
birisinə rast gəlməmişdi, lap elə pul kara
gəlmədi, pulla iş aşmadı, başqa cür başa
sala bilməzdiz?
Köməkçisi gəldiklərini xəbər verdi,
başıyla işarə elədi. Kişini gətirdilər,
nimdaş geyimli, orta yaşlıydı, iş-güc
adamına oxşayırdı. Baxdıqca hirslənirdi,
ölüvaylar işi o yerə gətirib çıxarırlar
ki, belə vecsiz adamla da özü danışası
olur. Tələsmədən siqaret yandırdı, ətirli
tüstünün arxasından sınayıcı baxışlarla
kişini süzür, sözünü deməyə tələsmir,
kişiyə ölçüb-bilçmək üçün vaxt verirdi.
– Mən həmkarlarımdan bir məsələdə
fərqlənirəm, - dedi, - pulun işlədiyi yerdə
silah işlətmirəm. Xoşla düzələn işi, zorla
düzəltmirəm. Seç, ya pul, ya ölüm!
– Dünyanın işinə bax, – kişi köks
ötürüb təəssüflə dedi. – Neçə illərdi
buna yaxşılıq eləyirəm, bu isə bir parça
torpağımı, evimi əlimdən almaq istəyir.
Diksindi, siqareti külqabının üstünə
qoyub, əllərini stolun üstündə cütlədi.
Heyrətlə kişini nəzərdən keçirirdi.
Havalıya oxşamırdı, elə isə bu nə
danışıqdı? Hansı yaxşılıqdan danışırdı,
özü də neçə illər ərzində eləyirmiş
yaxşılığını. Bu yosmaca kişi ona nə
yaxşılıq eləyə bilərdi?
– Necə dedin, yaxşılıq eləyibsən?
– Hə, – kişi təsdiq elədi.
– Nə cür yəni? – mətləbi uzatmaq
fikrində olmasa da, kişinin dedikləri onu
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Aslan Quliyev
çaşdırmışdı, təfərrüatına varmaq istəyirdi.
– Hər gün qəbirstanlığın yanından
keçib gedirəm. Sənin atan-anan da orda
dəfn olunublar.
– Sözünü de! – səbirsizləşmişdi. –
Cəfəngiyyat danışmağı boşla! Sən mənə
yaxşılıqdan danış! Elədiyin yaxşılıqlardan!
– Qoymursan axı! – kişi hirslə dedi.
– Hər o qəbirstanlığın yanından keçəndə
fatihə verir, savabı orda yatanlara çatsın
deyə, salavat deyirəm. Səninkilərə də
çatır o savabdan.
– Demək, yaxşılığın bu imiş! –
ağzını ayrııb qəhqəhə ilə güldü, hansısa
düyməni basdı, sirsifətindən qəddarlıq,
amansızlıq yağan üç nataraz girdi içəri.
Şef barmağını kişiyə tərəf uzatdı, sanki
tapançadan atəş açırdı. – Vurun, bu
əbləhi!
Kişini o ki var əzişdirdilər, ölmədi,
ancaq adamlıqdan düşdü. “Aparın atın
daxmasına! – şef göstəriş verdi. – Bir
həftədən sonra gedin, razılaşmasa,
sındırın boynunu, qarnına da beş-altı daş
bağlayıb atın gölə. Qoy balıqlara yem
olsun, işə onsuz da əncam çəkərik”.
– Sənin zorun, arxan-dayağın varsa,
mənim də Allahım var! Hər kəs əməli
üçün haqq dünyada cavab verəcək, –
kişi ağrılar içində qıvrılsa da, dlini yerə
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qoymurdu. – Mənim ümidim, gümanım
ancaq Allahadı, Allahdan başqa bir
kimsəyə gümanım yoxdu! Allah-təala da
zalımları, insafsızları, namussuzları bu
dünyada zəlil eləyir.
– Boş yerə ümid eləmə! – şefin kefi
kökəlmişdi, kişinin zarıması ona ləzzət
eləyirdi. – Alləh-təala xırda işlərə baş
qoşmaz. Belə işlər üçün mənim kimi
bəndələrini yaradıb, biz əncam çəkirik
xırda işlərə.
Bax belə, işi yoluna qoydu, bu kişi də
ay məzəymiş ha! Gör nə yaxşılıq eləyib
də, min il baş sındır, ağlına gəlməz.
Hər cür adamlarla rastlaşmış, hər cür
sözlər eşitmişdi, ancaq beləsini yox.
Adam durur, sənə yaxşılıq eləyir! Özü də
qəbirstanlığın yanından keçəndə, kimin
ağlına gələrdi, onun da ağlına gəlsin.
Axşama kimi yaxşı ovqatda oldu,
kefi saz idi, hətta yatağına girəndə də
gülümsəyir, özündən razı, məmnun
halda sabahkı işlər haqda düşünürdü.
Gecə isə üç il bundan əvvəl ölmüş
atası yuxusuna girdi. Gəlib yatağının
yanında durdu və başladı sifətinə
tüpürməyə. Hövlang yuxudan ayıldı, elə
bil kişi aşkarda sifətinə tüpürmüşdü, əti
çimçəşirdi. Hamamlandı, yataq ağlarının
dəyişdirilməsinə göstəriş verdi, yalnız
bundan sonra yatağına girdi. Gözünə
təzəcə yuxu getmişdi, yenə də həmən
yuxunu gördü, atası gəlib yatağının
yanında dayanır, sifətinə tüpürürdü.
Vahimə içində oyanır, hamama qaçıb
yuyunur, yatağına qayıdıb yerinə uzanır,
yuxuya gedən kimi də atası gəlib
tüpürməyə başlayırdı. Səhərə kimi beləcə
keçdi, yuxusuzluqdan gözləri qızarmışdı,
başı hərlənir, yorğunluqdan qıçları əsirdi.
Bu nə həngaməydi, yuxu-filan görən
deyildi, atası isə heç oyaq vaxtlarında da
yadına düşməzdi, indisə birdən-birə belə
tükürpərdən yuxu görməyə başlamışdı.
Bu gün işi çox idi, adamlarının
fərsizliyi ucbatından çox işləməli
olurdu. Gecəki yuxusuzluq, yorğunluq
da özünü büruzə verirdi. Ayaq üstə
güclə dayanır, getdiyi yerdə mürgüləyir,
yatırdı. Axşam yaxınlaşdıqca isə təşvişə
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düşürdü. Görəsən yenə də gecəki yuxunu
görməyəcəkdi ki?
Heç vaxt yatağını hazırlayan
xidmətçisi, – yaşlı qadınla söhbət
eləməzdi, ancaq bu gecə fikirlərini
bölüşməyə ehtiyac duyurdu.
– Kişi bu gecə gəlməz ki? –
həyəcanlanmış halda soruşdu.
– Hansı kişi? – qadın çəkinə-çəkinə
soruşdu, şef birdən-ikiyə ondan nəsə
soruşmurdu, yalnız göstəriş verirdi, bu
gecə soruşması, həm də belə dolaşıq sual
verməsi qadını çaşdırmışdı.
– Atam. Gəlir, başlayır üzümə
tüpürməyə, – şefin səsində yalvarış
var idi, belə deyirdi, əslində isə kömək
istədiyi açıqca hiss olunurdu, yəni necə
eləyim ki, kişi sifətimə tüpürməsin.
– Soruşun da, görün niyə tüpürür?
Bu niyə onun ağlına gəlməmişdi,
əlbəttə, soruşmaq lazımdı. Yatağına
girən kimi də yatdı və yenə də həmən
yuxunu gördü. Kişi işini görüb getmək
istəyəndə yapışdı atasının əlindən. “A
kişi, niyə məni adamlıqdan salırsan? –
dedi. – Niyə belə eləyirsən?” “Oğul,
oğul, pis oğul! – atası ona tərəf dönüb
dedi, səsində buz soyuqluğu var idi, sifəti
solğundu. – Üç ildi dünyamı dəyişmişəm,
bir dəfə məni yad eləməyibsən, mənim
üçün ehsan verməyibsən. Hər çərşənbə
axşamı ruhum qonur pəncərənə. Nə dua
səsi eşidir, nə ibadət eləyən görür, nə
də ehsan verən. Görür əxlaqsız işlərlə
məşğulsan, qumar oynayırsan, sərxoşluq
eləyirsən. Kor-peşman geri qayıdır. Bircə
o kişi hər qəbrstanlığın yanından keçəndə
fatihə verib salavat deyirdi, o salavatdan
mənə də savab çatırdı. Sənsə öz baş
kəsənlərinə yazığı şil-küt elətdirdin”.
Şef dərhal oyandı, hamama qaçıb
yuyundu. Yosmaca kişi başına oyun
açmışdı, təcrübəsindən bilirdi, ən böyük
təhlükə əhəmiyyətsiz sandığı, ciddi fikir
vermədiyi yerdən gəlirdi. Şükür, yenə bu
tapmacaya cavab tapıldı, yoxsa bu qayda
ilə iki-üç gün də davam eləsəydi, dəli
olacaqdı. Sabah bütün bu işləri yoluna
qoyardı, yasin-quran da oxutdurardı,
ehsan da verərdi. Belə düşünsə də,
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atasına möhkəm hirslənmişdi. Məni
qınayır, ruhunu əliboş yola salıram,
bəs sən öz atanın ruhunu necə yola
salırdın? Arvadbazlıqdan, qumardan,
nəşədən ayılırdın ki, atan da yadına
düşə. Sağlığında niyə savab qazanmaq
haqda düşünmürdün, indi yadına
düşüb? Olmaya mən sənin əvəzinə
savab qazanmalıyam? Özümçün qazana
bilmirəm, sənə hardan qazanım?
Arxayınçılıqla yatağına uzandı, ancaq
yenə də gözlərinə yuxu gedən kimi
atası gəlib tüpürməyə başladı. “A kişi,
dedin, başa düşdüm də! – sərsəm halda
qışqırırdı. – Dediklərini on qat yerinə
yetirməsəm, yenə gəlib işini görərsən,
yorulunca tüpürərsən! Bir aman ver, qoy
səhər açılsın da! Camaatın atası ölür,
birdəfəlik, sənsə o dünyada da məndən əl
çəkmirsən!”
Atası onu bir hala salmışdı ki, özüözündən iyrənirdi, hamamda ətirli
sabunlarla, şampunlarla nə qədər
yuyunsa da, özünü çirkab içində hiss
eləyirdi. Xidmətçiyə demək lazım deyildi,
o hər oyanıb hamama qaçanda yataq
ağlarını dəyişirdi.
– Soruşdunmu? – qadın cürətsiz halda
dilləndi.
– Nəyi? – qaşqabağını tökdü, bircə bu
çatmırdı, üz göstərdi, kömək istədi, indi
də qadın canıyananlıq eləyir, hələ dərdinə
də şərik olmaq istəyirdi.
– Niyə tüpürdüyünü…
– Səndən nəsə soruşsalar, cavab ver!
Mənim hesabımla səndən nəsə soruşan
olmayıb.
Qadın diksindi, büzüşdü, tələsik
çıxıb getdi. Şef də səhərə kimi rahat
yatdı, daha atası onu narahat eləmədi.
Yuxudan oyanan kimi köməkçilərini
çağırdı, dedi ki, bütün işləri təxirə salır,
başqa işlə məşğul olacaqlar. Rayonda
nə qədər molla, yasin, quran oxumağı
bacaran varsa, yığın, gətirin. Üç-dörd
cöngə, on-on beş qoyun alıb kəsin,
atama ehsan verəcəyəm. Mollalar
“Quran” oxusunlar. Azı əlli nəfər fatihə
verməyi, salavat deməyi bacaran adam
tapın, qoy bu adamlar bütün günü
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qəbiristanlığın yanıyla sağa-sola gedib
fatihə versinlər, savabı atama çatsın deyə
salavat desinlər. Qiymət də qoydu, bir
dəfə o baş-bu başa gedib bu ayini icra
eləyənlər əlli qəpik alacaqdılar. Möminlər
üçün şərait yaradırdı, buyurub, pul
qazansınlar.
Köməkçiləri fərsiz olsalar da, göstərişi
yerinə yetirməkdə xeyli fəallıq göstərdilər.
Bu balaca rayonda otuza yaxın molla
tapıldı. Hamısını yığıb gətirdilər, onlar da
geniş, işıqlı salonda yastıqlara dirsəklənib
başladılar şefin atası üçün “Quran”
oxumağa. Mal-qoyun kəsildi, qazanlar
asıldı, adamlar axın-axın gəlir, yeyibiçib gedirdilər. Şefin gözləri gülürdü,
indiyə kimi atası bircə dəfə də yadına
düşməmişdi, kişini yad eləməmişdi,
indisə hamısının əvəzini çıxırdı. Daha
kişi ondan narazı qala bilməzdi, övladlıq
borcunu artıqlaması ilə yerinə yetirirdi.
Ən qızğın iş qəbiristanlığın
yanında gedirdi, əlli nəfər sanki yarışa
girmişdilər. Sağa-sola gedir, fatihə verir,
salavat deyirdilər. Şefin köməkçiləri
qəbiristanlığın girəcəyində oturub kimin
neçə «reys» getdiyini qeyd eləyirdilər.
Tezliklə icraçılar da, nəzarətçilər də
başa düşdülər ki, burda əməlli–başlı pul
qazanmaq olar. Daha ağıllı, hiyləgər
olanlar şefin köməkçilərinə yaxınlaşır, o
birilər eşitməsin deyə pıçıltı ilə deyirdilər.
“Mənə yüz reys artıq yaz, yarısı sənin,
yarısı mənim”. Köməkçi də mübahisə
eləmədən razılaşırdı, nəyinə lazım, ondan
bir şey getmirdi, belə xırda xərclərlə şefin
pulu azalan deyildi.
Axşam adamların pulunu vermək
üçün hesabat dəftərlərini şefin qabağına
qoyub, nə qədər pul vermək lazım
olduğunu deyndə, şefin gözləri kəlləsinə
çıxdı. Fatihəçilərin xərcləri digər
xərclərdən xeyli çox idi. Baxır, inanmağı
gəlmirdi, demək bu adam 800 dəfə o
başa, 800 dəfə də bu başa gedib, fatihə
verib? Qəbirstanlığın uzunluğu 200
metrdən az olmazdı, bu hesabla fatihə
verən gün ərzində 160 kilometr yol
getmişdi. Ola bilməzdi!
– Yəni bu qədər yolu gedib? –
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inamsızlıqla səsləndi.
– Hansı yolu? – köməkçisi boğazını
irəli uzatdı.
– 160 kilomtr yolu. İnsan bir gündə
bu qədər yol gedə bilərmi?
– Bilməz! – köməkçisi söhbətin
kimdən getdiyini bilmədiyindən inamla
dedi, ağlına da gəlməzdi ki, şef bu üsulla
yalanını çıxaracaq.
– Bəs bu necə gedib? Bu tip! Sənin
fatihəçin!
– Bu gedər! – köməkçisi nəhayət
söhbətin nədən getdiyini başa düşdü,
ağ eləmişdi, ancaq geriyə də yol
yox idi, azacıq dilini süründürsəydi,
tərəddüd eləsəydi, şefi şübhəyə salardı.
Vəziyyətdən çıxmaq lazımdı. – Bu
şütüyürdü! Küləyi adamı vururdu. Vıy-vıy!
Vı…ıy!
İnandırıcı çıxsın deyə hələ bir küləyin
necə əsdiyini, tipin necə şütüdüyünü
də əl-ayaq işarələri ilə göstərməyə
çalışır, küləkdən betər vıyıldayır, yerində
fırlanırdı. “Küləyin məni apardı, sakit”,
– deyə şef onu dayandırmasaydı, hələ
bir xeyli əsəcək, vıyıldayacaqdı. Onun
canfəşanlığı şefi daha da şübhəyə
salırdı, az qala hamısı eyni nəticələri
göstərmişdi, demək, hamısı şütüyürmüş,
vıyıldayırmışlar. Yaşadığı bölgənin
adamlarına bələddi, bunlar nə bilirdi
vıyıldamağı. Ayaq üstə güclə dayanırdılar,
qalıb şütüyələr də. Araşdırar, həqiqəti
aşkara çıxarardı, kiminsə onu maymaq
yerinə qoymasına, aldatmasına imkan
verməzdi. İndisə dərinə getmədi, pulu
verməliydi, gecə atasının yenə də gəlib
onu abırdan salacağından qorxurdu.
Pulu verdi, övladlıq borcunu axıra qədər
yerinə yetirməyi qərara almışdı.
Bu gecə yatağına arxayınçılıqla, qəlb
rahatlığı ilə girirdi, atası gəlməyəcək,
daha yuxusuna girməyəcəkdi, lap
girsəydi də, təşəkkür eləyəcək,
minnətdarlığını bildirəcəkdi. Əmindi,
ancaq xidmətçisinin də fikrini bilməyə
ehtiyac duydu.
– Məncə o razı qalar.
– Əlbəttə, – qadın qorxa-qorxa
dilləndi, şef birbaşa üzünü ona tutub nəsə
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soruşmamışdı, ancaq cavab verməyə
bilməzdi, burda ondan başqası yox idi.
– Əyər vicdanı, insafı varsa, daha
gəlməz.
– Ölülərdə belə şey… Yəni hər şeyi
bu dünyada qoyub gedirlər. Yalnız yaxşı
əməlləri qalır…
– Onda belə hesab eləyək kişidən
bu dünyada heç nə qalmayıb! – hirslə
qadının sözünü kəsdi. – Şəxsən mən
hansısa yaxşı əməlini xatırlamıram!
Sağlığında da əlindən bir günüm yox idi,
ölüb gedib, yenə də əl çəkmir. Qoşulub o
yosmaca kişiyə!
Gecə isə gözlədiyinin tam əksinə
olaraq yenə də atası gəlib başladı
tüpürməyə. Şef az qala dəli olacaqdı, səsi
gəldikcə qışqırırdı. “Nə veribsən mənə,
ala bilmirsən? Nə istəyirsən məndən?
Bu gün bütün rayon sənin üçün işləyib,
dua eləyiblər, salavat deyiblər, fatihə
veriblər, “Quran” oxuyublar. Ehsan
vermişəm! Bir kisə pul xərcləmişəm!
Sənsə yenə tüpürürsən! Niyə həyatımı
zəhərləyirsən? Sağlığında neylədin
mənim üçün? Günün əyyaşlıqla keçirdi,
indisə ehsan keçir könlündən!” “Pis
evlad! – atası duyğusuz səslə deyib başını
yırğalayırdı. – Soyğunçuluqla, quldurluqla
əldə elədiyin, üstündə onlarla adamın
qanı olan haram pulla mənə ehsan
verdin, “Quran” oxutdurdun. Ehsan
yeyənlər Allaha şükür eləyib dua eləmək
əvəzinə, sənin kimi oğul qoyub getdiyim
üçün gorumu söyürdülər. “Quran”
oxuyanların çoxu heç hərfləri tanımırdı,
qalıb nəsə oxuyalar da. Bir dəstə adam
yığdın, elə həmən pulla fatihə verdilər,
salavat dedilər, halbuki onların çoxu
fatihə verə bilmirdilər, fatihə vermək
əvəzinə məni söyürdülər, qüsulsuz
idilər. Onların nəinki fatihə verməyə,
həmd surəsini oxumağa, Allahın adını
tutmağa belə ixtiyarları yox idi. Bunların
da günahı gəldi mənim üstümə. Xeyrin
bu oldu mənə. O mömin, halal kişini
niyə döydürdün, niyə qoymadın hər
gün qəbiristanlıq əhlini salamlaya,
salavat deyə?” “Ata, sən indi hardasan?
Cənnətdəsən, ya cəhənnəmdə?”
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“Cəhənnəmdəyəm, – atası elə yanğılı
səslə dedi ki, onun bədəninə əsməcə
düşdü, – cəhənnəmin belə olacağını
bilsəydim, adam kimi yaşar, əməl, savab
sahib olar, bura düşməzdim”. “İndi hər
nədi, zamanı geri qaytarmaq olmaz. Mən
neyləsəm də səni cəhənnəmdən çıxarıb
cənnətə göndərməyəcəklər. Yox, əyər
mümkünsə, orda rüşvətlə iş görən birisini
tapa bilərsənsə, tap, nə qədər lazımsa
verim, təki səni cənnətə göndərsinlər!”
Yuxudan ayılıb hamama qaçdı,
daha yatmaqdan söhbət gedə bilməzdi,
yuxusunu xatırladıqca əti çimçəşirdi.
Son illər ərzində ilk dəfəydi başını
itirir, neyləyəcəyini bilmirdi. Nə pul, nə
silah gücünə həll edə bilmədiyi bir işə
düşmüşdü, düyünü yalnız o yosmaca
kişi aça bilərdi. İndiyə kimi kimsənin
qabağından qaçmamış, hər istəyinə nail
olmuş, mənəm-mənəm deyənləri diz
çökdürmüşdü, indisə yosmaca kişiyə
güzəştə getməliydi? Heç vaxt! Bircə onu
görə bilməzdi! Razı salardı o dəyyusu!
Başa salardı!
Tünd çay, kofe içir, siqaret çəkir,
yuxusunu qaçırtmaq üçün parnofilmlərə
baxırdı. Mümkün deyildi, haçan yatırdı,
xəbəri olmurdu, yatan kimi də, həmən
yuxunu görürdü, atası gəlir, onu
kişilikdən salırdı.
Səhər tezdən yaralı şir kimi
nərildəyirdi, mollalar, fatihə verənlər
ona atmışdılar, köməkçiləri də onu
aldatmışdılar! Neyləsin, bu qədər adamı
cəzalandırmaqla özünü pis vəziyyətdə
qoyar, haqqında söz-söhbət yayılardı,
bunu isə heç istəmirdi. Haramları
olsun, mollaları, fatihə verənləri
unutmaq lazım gəlirdi, köməkçilərini isə
cəzalandıracaqdı! Vaxtı gələndə! Əvvəlcə
gölün sahilindəki kişinin gətirilməsinə
göstəriş verdi. Ürək açan iş deyildi,
dünənə qədər evini almaq istə, özünü
döydür. İndisə xahiş elə, fatihə verməyə
razı sal. Razı salmalıydı ki, bu idbar
qəbiristanlığın yanından əvvəlki kimi
keçib getsin, fatihə verib salavatını desin.
Kişini gətirdilər, hələ əməlli-başlı
sağalmamışdı. Şefə nifrətlə, aşkar
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düşmənçiliklə baxırdı. Şef yanıb yaxılırdı,
qarşısında oturan bu vecsiz varlıq
düşmən idi, onun rahatçılığını, dincliyini
pozurdu. Düşməni əzmək, məhv eləmək,
izini-tozunu itirmək bircə saniyənin işi
idi. Di gəl, bunu eləyə bilmirdi, onu
hiddətləndirən, yandıran da belə sadə
işin mümkünsüzlüyü idi. İndi bu əbləhə
necə deyəsən ki, gəl aramızdakı söhbəti
unudaq, əvvəlki yerişini yeri. Bəs bu nə
deyər? Allah, Allah, nə vaxtsa dərisi beş
quruşa dəyməyən beləsinin qarşısında
aciz qalacağını təsəvvür də eləməzdi.
Neyləsin, öldürsün? Onda atası ona
ömrünün sonuna kimi əzab verəcəkdi,
yata bilməyəcək, yuxusuzluqdan özü də
işkəncə içində öləcəkdi.
– Salam, – şef, nəhayət, dilləndi.
– Salam, – kişi boğuq səslə cavab
verdi.
– Nə əcəb salamımı aldın? – şef
kinayə ilə dedi, ona elə gəlirdi kişi
salamı qorxusundan aldı, onu cavabsız
buraxmağa cürət eləmədi, bu yaxşı
əlamət idi.
– Salam Allahın adıdı, verildi, gərək
alasan, yerə düşməyə qoymayasan.
Başkəsən də versə, quldur da.
– Mən onlardanam, yəni o
dediklərindən? – şef kreslosunda
qurcuxdu.
– Yox, – kişi başını yırğaladı.
–Ay sağ ol! – şef qəlbən sevinirdi, bax
belə, daşı da yumşaltmaq olurmuş, keçən
dəfə bunu bir balaca səliqəyə salmışdılar,
əməlli-başlı adam olmuşdu.
– Sən onlardan yüz dəfə pissən!
Ölüsoyansan! Qaniçənsən! – kişi nifrətlə
dedi.
Tapançanı stolun yeşiyndən götürüb
kişiyə tuşladı, yalnız son anda tətiyi
çəkməkdən özünü saxlaya bildi. Bunu
öldürsəydi, özü də öləcəkdi, atası onu
diri gözlü öldürəcəkdi. O isə yaşamaq
istəyirdi, özü də əvvəlki qaydada,
nüfuzunun, hakimiyyətinin imkan verdiyi
səviyyədə. Kişini qorxutmaqla heç nəyə
nail ola bilməyəcəyini hiss eləyirdi,
qorxsaydı, onunla bu dildə danışmazdı.
Güzəştə getməli, həyatında ilk dəfə geri
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çəkilməli, lap doğrusu, bu yosmaca kişiyə
məğlub olduğunu etiraf eləməliydi.
– İstəmədik sənin daxmanı! –
əsəblərini boğmağa çalışır, sakit danışırdı.
– Satmadın, öz işindi, əvvəlki qaydada
yaşa! – nə qədər çalışsa da, qəbiristanlıq,
fatihə haqda deməyi, xahiş eləməyi
özünə sığışdırmadı.
– Necə yaşamaq mənim öz işimdi,
bunun sənə dəxli yoxdu!
Bu adam nə istəyirdi, nə lazımdı bu
əbləhə?! Əsəblərini idarə eləyə bilmirdi,
başa düşürdü ki, kişi beləcə danışmaqda
davam eləsə, – ab-hava kişinin beləcə
danışmaqda davam edəcəyini göstərirdi,
– kişini vurub öldürəcək. Yaxşısı bunu
yola salmaq idi, qoy getsin, əsəbləri
soyuyandan sonra yenə çağırardı. Bəlkə
atası insafa gəlib ondan əl çəkəcəkdi.
– Çıx get! – dedi. – Daha kimsənin
səninlə işi yoxdu.
– Nə oldu, niyə öldürmədin? Niyə
döndün fikrindən? – kişi gözlərini
hiyləgərcəsinə qıymışdı
– Ay əbləh, çıx get də! – şef necə
bağırdısa, sanki içəridə bomba partladı.
Kişi daha bir söz demədən çıxıb
getdi. Şef kəsilə-kəsilə qalmışdı. Yüzlərlə
qulduru ram eləyən, bütün istəklərinə
zor və silah gücünə nail olan bir adam
ölüvay, kola dolaşan birisinin əlində
girinc olmuşdu. Bir sözlə motal itdən əl
çəkmirdi. Kişi sanki şefin çox mühüm
bir səbəbdən onu öldürə bilmədiyini hiss
eləmişdi, açıq-aşkar meydan oxuyurdu.
Yuxusuzluq şefə əzab verirdi, gözləri
öz-özünə yumulur, başı şappıltı ilə
sinəsinə düşürdü. Ən dəhşətlisi buydu
ki, gözlərini yuman kimi gecə yatarkən
gördüyü mənzərə təkrar olunurdu. Atası
gəlib qarşısında durur, sifətinə tüpürürdü.
Hövlang oyanır, rəng-ruhu ağarmış halda
hamama qaçıb yuyunurdu. Bu isə o
deməkdi ki, kişi əvvəlki kimi yaşamırdı,
qəbiristanlığın yanından səssiz-səmirsiz
keçib gedirdi.
Gecə yatağına girəndə ümidlə
düşünürdü, bəlkə kişi fikrini dəyişdi, bəlkə
rəhmə gəldi, qəbiristanlığın yanından
keçəndə fatihə verdi. Belə olan halda
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atası daha gəlib sifətinə tüpürməz, o
da yatar, gözünün acısını alardı. Yoxsa
yuxusuzluq onu adamlıqdan salmışdı,
əzgin, yorğun, heysiz-hərəkətsiz,
göz qapaqları şişmişdi, üz-gözündən
zəhər yağırdı. Xidmətçi qadının hələ
getmədiyini görüb, dərdini onunla
bölüşməyə ehtiyac duydu. İndiyə kimi
varlığını hiss eləmədiyi, evdə kölgə
kimi gəzib dolaşan qadınla son günlər
dərdləşir, onunla məsləhətləşirdi. Öz
köməkçilərinə, anadan gəlmə quldurlara
nə işə düşdüyünü deyib, onları özünə
güldürə bitlməzdi. Həm də fikri-zikri pul
və öldürmək olanlar ona nə məsləhət
verəcəkdilər?
– Neyləyim? – soruşdu.
– Gedin onun yanına, – qadın
cavabı gecikdirmədi.
– Kimin? – soruşdu, mənasız sual
verdiyini başa düşdü, kimin yanına
getməli olduğunu özü də yaxşı başa
düşürdü. – Gedib neyləməliyəm,
bəlkə ondan üzr istəməliyəm? Yaxşı,
yatmaq istəyirəm, – şef bu dəfə qadına
hirslənmədi, yalnız tək qalmaq istədiyinə
işarə vurdu.
Qadın gedəndən sonra hirsləndi,
bunun danışığına bax, demək, gedim adı
it dəftərində olmayan idbarın yanına,
alçalım, yalvarım ona? Görməz! Bircə
bunu görməz! Belə desə də, təşvişə
düşürdü, bəlkə elə doğrudan da başqa
çıxış yolu yox idi, elə yaxşısı kişinin
yanına getmək, onu birtəhər yola
gətirmək idi.
Yuxuya gedən kimi yenə də atası
gəlib sifətinə tüpürməyə başladı. Oyanıb
hamama qaçdı və daha yatağa girmədi.
Həyətdə ağacların arasında gəzişir, kofe,
konyak içirdi. O yatmırdısa, qulluğunda
duranlar da yata bilməzdilər.
Səhər açılan kimi heç kimlə
məsləhətləşmədən gölün sahilinə yola
düşdü. Maşın aşağısı uçurum, yuxarısı
qayalıqlar olan yolla irəlilədikcə özüylə
çöl çiçəklərinin, nəm daşların qoxusunu
gətirən külək açıq pəncərədən içəri dolur,
ətirli, təmiz hava ona yuxu gətirirdi.
Yatmamaq üçün diqqətini cəmləşdirirdi,
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yatsaydı maşın qarışıq uçuruma
yuvarlanacaqdı.
Kişi onu heyrətlə qarşıladı, onu
heyrətə salan təkcə şefin qəfil gəlişi yox,
həm də görkəmi idi. Üz-gözü şişmiş,
gözləri qızarıb qan çanağına dönmüşdü.
Kişini salamladı, şirin dilini işə salmışdı.
Rüşvət təklif eləyir, pul, maşın boyun
alırdı, təki kişi əvvəlki qaydada
yaşamağına davam eləsin, xüsusilə də
qəbiristanlığın yanından keçəndə fatihə
versin, salavat desin. Kişi isə nəinki belə
şirnikdirici təkliflərə uymadı, əksinə,
onun üstünə qışqırdı:
– Nə istəyirsən, niyə at milçəyi kimi
yapışıb qopmursan?
– Necə dedin? – şefi sanki ilan
sancdı, at milçəyi deyilən həşaratdan
zəndi-zəhləsi gedirdi. İndisə çəkinib
eləmədən ona at milçəyi olduğunu
deyirdilər.
– Canına dərd dedim! Karsan?!
Şef hirsini boğdu, özünü ələ aldı,
çox yox, bircə saat rahat yatmaq üçün
hər cür təhqirə dözməyə hazır idi. Kişini
ələ ala bilmədiyini görüb, yalvarmağa
başlamışdı. Kişi isə dinmədən qulaq
asırdı, bir qarış dil çıxarıb yalvaran
adama məmnunluqla baxırdı. Axır ki,
razılaşdı, ancaq şərti var idi. “Razıyam,
– dedi, – ancaq özün görürsən də,
mən burda təkəm. Quldurların sürsümüklərimi əziblər, əvvəlki kimi işləyə
bilmirəm. İş isə çoxdu, bostan əldən
gedir, suvarmaq, alağını eləmək lazımdı,
bağda da xeyli iş var. Kömək elə, yu
günahını”. “Mən alaq eləyim, bostan
şumlayım? – şef inamsızlıqla səsləndi,
ancaq kişini hansı yolla olursa-olsun,
başa salmaq istəyirdi, yenə də güzəştə
getdi. – Sənə kömək lazımdısa, günü
sabah on nəfər göndərərəm, burda nə
işin varsa görərlər, sənin üçün ev-eşik
tikərlər”. “Yox, – kişi boyun qaçırtdı,
– mənim o dediyin on nəfərlə nə haqqhesabım var? Haqq-hesabım səninlədi,
özün işləməlisən”.
Başqa çarə yox idi, çox düşünəndən
sonra razılaşmalı oldu. Kişi onu bostana
aparıb nə iş görəcəyini göstərdi. Göldən
112

bostana gələn arxı təmizləməli, sonra
da suyu açıb bostanı suvarmalıydı.
Kişi hardansa belə adamlara “reket”
deyildiyini öyrənmişdi, şefi beləcə
çağırırdı, ancaq “reket” deyə bilmirdi,
ya da demək istəmirdi, “raket” deyirdi
və hər dəfə bu adla çağrılanda sanki
şefin yanbızına isti şiş batırırdılar. “A
kişi! – qışqırırdı. – Anamı üzümə söy! İt
de, qurd de, ancaq elə demə! Raket-filan
nədi?” Kimə deyirsən, kişi öz işindəydi,
qışqırmaqla, xahiş eləməklə heç nəyə
nail ola bilməyəcəyini başa düşən şef
belə çağrılması ilə barışmalı oldu. Kifayət
qədər alçalmışdı, alçalmaqda da davam
eləyirdi.
Çoxdandı belə işlərlə məşğul
deyildi, haçansa əlinə bel götürdüyünü
xatırlamırdı. Arxın kənarında dayanıb
bellə arxdan palçığı, zir-zibili, çayır
köklərini təmizləmək asan iş deyildi.
Yorğunluq, yuxusuzluq da özünü
göstərirdi, az qalırdı başı üstə arxın
içinə düşsün. Arxı birtəhər təmizlədi,
gölün qabağını açıb suyu buraxdı. Kişi
də bostanda kartofların dibini keşəldir,
arabir də onu səsləyirdi. “Ay raket,
sən nə ölüvaysan, əllərin bişib? Beli
də elə tutarlar?” Bir sözlə şefə əzab
verirdi, indiyə kimi onunla qorxa-qorxa,
ehtiramla danışırdılar, indisə bu yoluq
kişi onu lağa qoyur, ağzına gələni deyirdi
və o da dözürdü. Dişlərini canavar kimi
qıcadır, ancaq dinmirdi.
Şef indi də pamidorlarını suvarırdı,
yorğunluq özünü göstərirdi, arxı qazıb
genişləndirmək istəyəndə pamidor
kollarından da birini vurub böyrü üstə
aşırdı. Kişi bunu görürmüş, eləmə
tənbəllik, gəl arxadan şefə bir təpik vur.
Şef ayaq üstə güclə qalırdı, müvazinətini
saxlaya bilmədi, ağzı əstə bulanıq sulu
arxa yıxıldı. Dərhal da ayağa sıçrayıb
beli götürdü, yalnız son anda özünü
ələ ala bildi, bunu öldürsəydi, özünü də
öldürməliydi. Kişi isə istehza ilə gülürdü.
– Raket, anan sənə uşaqlıqda nağıl
danışıbmı?
– Anamı görməmişəm, – hirslə deyib
beli bir tərəfə atdı, bu nə demək istəyirdi,
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nağıl hardan yadına düşmüşdü?
– İş elə ona görə dolaşır, nağıllara
qulaq assaydın bilərdin ki, divlərin canı
özlərində olmur. Sən də divsən, canın
da məndədi. Məni öldürsən, özün də
öləcəksən.
Avam, savadsız zənn elədiyi yoluq
kişi ona bəlli olan həqiqəti bilirmiş. Özü
də gör necə! Deməli, o divmiş, canı
da bu əbləhdəymiş. Kişi gedib onu tək
qoyandan sonra zar-zar ağladı, isti,
düzlü gözyaşları yanaqlarını yandırır,
ağladıqca qəlbi boşalır, bir daha yəqin
edirdi ki, düşdüyü vəziyyətlə barışmaqdan
başqa yolu yoxdu. Yaxın dostlarından
biri deyirdi, alçalmaq ən ağır yükdü,
ancaq altına girdinmi, ondan yüngül
yük yoxdu. Axşama yaxın kişinin onu
necə çağırması, söyməsi şefi əvvəlki
kimi cırnatmır, “raket” sözünü eşidəndə
reaksiya vermir, dişlərini qıcatmırdı.
Günəş qüruba əyiləndə kişi şefi çağırıb
dedi ki, gedib hini təmizləsin. Buna kimi
bir təhər dözürdü, indisə elə bil ürəyinə
qızmar şişi batırdılar, səbr kasası daşdı.
– Bunu mənəmi dedin?! – hirsindən
sifəti əyilmiş halda soruşdu.
– Burda səndən başqası var?
– Mən sənin üçün hin
təmizləməliyəm? – gözünün biri səyriyən,
hirsindən partlamaq dərəcəsinə gələn
şef kişinin üstünə atılmaq, onu didib
parçalamq istəyirdi, ancaq bunu eləyə
bilmədiyi üçün cızdağı çıxırdı. – Səfeh
kişi! Bircə onu görə bilməzsən! Bəlkə
mən sənin toyuqlarını da barmaqlayım?
Sənin üçün ayaqyoluna aftafa da aparım
bəlkə? Məhv elərəm səni! Toz kimi
üyüdüb küləyə verərəm!!! İdbarın birisi!
Qışqırdı, kişini yorulunca söydü və
sonda başa düşdü ki, lənətə gəlmiş
hini təmizləməlidi. Birdən-ikiyə hin
təmizləməmişdi, hin zəhrimar da iki qarış
hündürlüyündə idi, əyilib bellə təmizləyir,
süpürürdü. İsti, hin tozlu... nəfəs almalı
deyildi, yəqin cındır toyuqlarda hər cür
həşaratlar qaynaşırdı və belə fikirəşdikcə
də, bədəninə qaşınma düşürdü. Kişini,
toyuqları lənətləyir, dişlərini qıcadırdı.
Toz yatandan sonra kişi gəldi, hinə
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baxdı və şefi yanına çağırıb məktəbli uşaq
kimi danlamağa başladı: “Ay ölüvay,
ay sənin boyuna ip tutum! Belə də hin
təmizləyərlər? Topalsan?” Bununla
kifayətənmədi, şefin qulağının dibindən
sillə ilə necə vurdusa, gözlərindən
qığılcım çıxdı. Şef bir anlığa duruxub
qaldı, birdən əl atıb yerdən baltanı
götürdü və yalnız kişi qışqıranda yuxudan
sanki ayıldı. Ürəyi əsməyə başladı, aman
Allah birdən bunu öldürəydi?
– Qoca kaftar! – baltanı yerə atıb
yana-yana dedi. – Bir başına vurmursan
ki, mənə indiyə kimi çırtma da vuran
olmayıb.
– Heç olmayıb? – kişi maraqla
soruşdu.
– Heç!!!
– Belə de, – kişi şefə yaxınlaşdı və
düz gözlərinin içinə tüpürdü. – Hini
təmizlə, özü də əməlli-başlı. Yoxsa başını
əzərəm!
Ürəyini tutub yerində fırlandı, təzədən
baltanı götürdü, baltanı başının üzərinə
qaldırmışdı, amma vurmağa əli gəlmirdi.
Özünün də öləcəyindən qorxmurdu,
ancaq yuxusuzluqdan əzab çəkib işkəncə
ilə öləcəyini təsəvvür elədikcə əli boşalır,
yavaş-yavaş baltanı endirirdi.
– Raket, nağılı unutdun?
– Qoca idbar, hansı nağılı?
– Sən divsən axı. Canın da məndədi.
– Div deyiləm, – yorğun halda dedi,
– dovşanam. Qorxaq dovşan!
Yenidən beli götürüb hini təmizlədi.
İşlərini qurtarandan sonra gölün sərin
suyuyla yuyunub evə gəldilər. Nə qədər
ac olsa da, şam yeməyindən imtina
elədi. Yatmaq istəyirdi, kişidən qoyun
dərisi, balınc və adyal alıb həyətdəki palıd
ağacının kölgəsində qurulmuş çardağa
getdi. Qoyun dərisini altına sərdi, odeyalı
üstünə örtüb yatdı. Bu gecə daha atası
onu narahat eləmədi, səhərə kimi daş
tək yatdı. Yuxunun belə şirin olacağını
heç vaxt təsəvvür eləməzdi. Səhərə
yaxın, dan yeri söküləndə kişi silkələyib
onu oyatdı. Yuxudan ayıla bilmir, odeyala
bərk-bərk bürünür, ürəyində Allaha
yalvarırdı ki, kişi heç olmaya yarım
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saatlığa ondan əl çəksin. Nələr verməyə
razı olmazdı, təki yarımca saat da yata
bilsin! Kişi isə əl çəkmir, daha inadla
silkələyirdi. Nəhayət, oyandı, gözlərini
açdı. Göl tərəfdən sərin meh əsir, palıd
ağacının yarpaqları astaca xışıldayır,
hində xoruz banlayırdı. Hava sərin, ətirli
idi, külək özüylə gölün üzündə bitən
su zanbaqlarının, arxın kənarlarındakı
yarpızın, nanənin qoxusunu gətirirdi.
Ətirli yay səhəri onun korşalmış
duyğularını oyadır, qəlbində anlaşılmayan
sevinc hisləri baş qaldırırdı.
Yuyunub səhər yeməyi yeyəndən
sonra özünü gümrah hiss eləməyə
başladı, neçə gecəlik əzabları, ağrıacıları isə unutmamışdı, bir də o gecələri
yaşamaq qorxusu, xofu onu tərk
eləməmişdi. Kişinin dediklərinə canbaşla əməl edirdi. İşləri çox idi, bu gün
sarımsaq çıxarırdılar, çıxarır, yumruları
torpaqdan təmizləyir, gün qurutsun deyə
qumun üstünə sərirdilər. İş çətin deyildi,
ancaq sarımsağın iyi şefi dəli eləyirdi,
bu qoxuya alışa bilmirdi, ona elə gəlirdi
təkcə əllərinə, paltarlarına yox, bədəninə,
sümüklərinə də sarımsaq qoxusu hopub.
Bu gün köməkçisi gəlib onu tapdı
və cani-dildən sarımsaq çıxaran şefə
baxdıqca gözləri kəlləsinə çıxdı.
– Şef, sən nə iş görürsən?
– Görmürsən? – şef işindən qalmadan
cavab verdi. – Sarımsaq çıxarıram. Gərək
hər işi bacarasan. Mənə baxma, əlimdən
hər iş gəlir. Sən isə nə vaxtsa sarımsaq
çıxarası olsan, balta sapı ilə döyüləcəyini
indidən gözünün qabağına ala bilərsən.
– Şef, nəyə görə də mən bu lənətə
gəlmişləri çıxartmalıyam? Bəlkə bu sizi
girov götürüb?
– Bu yox, atamla ikisi.
– Sizin atanız…
– Elədi, ölüb. Ancaq sağlığında eləyə
bilmədiklərini öləndən sonra eləyir. Verib
bu kişi ilə əl-ələ, başıma oyun açırlar.
Bizdən daha güclü olan bir qüvvə var
imiş, o qüvvənin qarşısında hamımız
acizik. Mən hələlik burdayam, azından
qışa qədər. Bostanda, bağda iş çoxdu.
Köməkçi başını itirmişdi, heç nə
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başa düşə bilmirdi. Onun ağasını, yüzlərlə
quldura, başkəsənə rəhbərlik eləyən bu
adamı ayaq üstə güclə duran, lap yəqin
heç vaxt əlinə silah götürməmiş birisi
necə qara fəhlə kimi işlədə bilərdi?
– Şef, – köməkçi kişinin eşitməyəcəyi
tərzdə astadan dedi. – İş onluqdusa, qoy
mən onu gəbərdim.
– Heç vaxt! – şef qəti etiraz elədi. –
Uşaqlıqda anan sənə nağıl danışıbmı?
– Yox, – köməkçi başını yırğaladı. –
Mənim anam nağıl bilmirdi.
– Bax iş də elə orda dolşır, – şef
təəssüflə başını yırğaladı.
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ƏDƏBİ CƏRƏYANLAR...
Müasir ədəbiyyatımızda xaotik
bir vəziyyət hökm sürür. Yaradıcılıq
məfkurəsi baxımından harda dayandığını
təyin etməyən yazıçılarımız, şairlərimiz
çoxdur. Hətta ədəbiyyatşünaslıq belə
bu məsələni bir qədər diqqətdən kənar
saxlayır. XX əsrin əvvəllərində daha çox
realizm və romantizm ədəbi cərəyanları
ətrafında qütbləşən ədəbiyyatımızda
indi vəziyyət necə dəyərləndirilə bilər?
Hansı sənətkarın hansı fəlsəfəyə,
hansı cərəyana meyilləndiyini tam
aydınlaşdırmaq mümkündürmü? Bu
sualları cavablandırmaq üçün ədəbi
cərəyanlarla bağlı bəzi məqamları
xatırlamaq və xatırlatmaq yerinə düşər.
Müəyyən dövr ədəbiyyatını xarakterizə
edən, həmin dövrdə yaşayıb-yaratmış bir
çox yazıçıların əsərlərinə xas olan ideya,
məzmun, üslub xüsusiyyətlərinin və bədiiestetik prinsiplərin məcmusuna ədəbi
cərəyan deyilir. Bu prinsiplər yazıçıların
əsərlərində özünəməxsus şəkillərdə
təkrar olunur və müxtəlif parametrlərdə
təzahür edir: həyat hadisələrinin və
xarakter tiplərinin seçilməsi, onların
işıqlandırılması və dəyərləndirilməsi,
süjetin quruluşu, əsərlərdə istifadə olunan
bədii ifadə vasitələri, dil xüsusiyyətləri və
s.
Ədəbiyyatşünaslıqda bəzən ədəbi
cərəyan anlayışı ədəbi məktəb,
bədii metod, bədii üslub anlayışları
ilə eyniləşdirilir. Ədəbi cərəyanların
formalaşması və mövcudluğu qədim
dövrlərə (Antik yunan ədəbiyyatı) gedib
çıxsa da, kəmiyyət baxımından artması
XIX-XX əsrlərə aiddir. XIX-XX əsrlərdə
dünyada baş verən siyasi proseslər
ədəbiyyat, həmçinin incəsənətin bir çox
sahələrinin nümayəndələrinin dünyaya
baxışını dəyişdirdi. Fərqli baxışların
nümayəndələri fərqli yaradıcılıq ideyaları
ətrafında birləşə bildilər. Bu birləşmələr
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Elxan Nəcəfov
ədəbi cərəyan halına düşərək sərhədlər
aşdı və müxtəlif xalqların ədəbiyyatında
təzahür etməyə başladı. Dünya
ədəbiyyatında ədəbi cərəyanlar çoxdur və
elə bir ədəbi cərəyan yoxdur ki, o bütün
dünya xalqlarının ədəbiyyatında təzahür
edə bilsin. Yəni daha geniş yayılanları və
daha az yayılanları var.
Bütün ədəbi dövrlərdə özünü göstərən
cərəyanlardan biri romantizmdir.
Romantizm ideal ilə maddinin vəhdətini
və qarşıdurmasını inkişafın əsası kimi
qəbul edən yaradıcılıq metodudur.
Romantik yaradıcılıq metodunda
həyat hadisələrinə yazıçının subyektiv
münasibəti üstünlük təşkil edir. Romantik
metodda real hadisələrdən daha çox,
ideal hesab olunan hadisə, yaxud
cəhətlər ön plana çəkilir. Romantizm
daha çox sənətkarın arzu etdiyi xəyali
həyatın, xəyali surətlərin təsvirinə
əsaslanır. Məsələn, N.Gəncəvinin
Bəhram və İsgəndər obrazları ədalətli
hökmdar ideyasının daşıyıcıları
kimi, şairin bədii təxəyyülünün və
fantaziyasının məhsuludur. Bu obrazları
N.Gəncəvi tarixdə olduğu kimi yox,
özünün arzuladığı kimi təsvir etmişdir.
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Avropada C. Bayron, V. Hüqo, J.
Sand, A. Mitskeviçin, Rusiyada isə A.
Puşkin, M. Lermontov, K. Rıleyev bu
ədəbi cərəyanın nümayəndələri idilər.
Azərbaycan ədəbiyyatında bu cərəyanın
əsas nümayəndələri M.Hadi, H.Cavid,
A.Səhhət, A.Şaiq və s. olmuşdur.
Dünya və Azərbaycan ədəbiyyatında
ən geniş yayılmış cərəyanlardan biri də
realizmdir. (lat. realis – olduğu kimi,
həqiqət) Həyat hadisələrini olduğu
kimi təsvir etmək realist metodun əsas
tələbidir. Bu metodda ideal hadisələr
yox, real hadisələr ön plana keçir. Həyat
hadisələrini seçmək, qiymətləndirmək
və tipik hadisələr kimi təqdim etmək
— sənətkarın həmin hadisələrə hansı
nöqteyi-nəzərdən baxması ilə bağlıdır.
Tarixi inkişafla əlaqədar olaraq realizm
müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif xalqların
ədəbiyyatında yeni-yeni keyfiyyətlər kəsb
etmişdir. Maarifçi realizm ədəbiyyatda
yeni ədəbi formaların, xüsusilə roman
və dramın, satira janrının daha da
inkişaf etməsində mühüm rol oynadı.
D. Defo “Robinzon Kruzo” əsəri ilə
ingilis realist romanının bünövrəsini
qoydu. Ədəbiyyatımızda realizm bir
bədii yaradıcılıq metodu olaraq, XVIII
əsrdən – M.P.Vaqifdən başlayır. XIX
əsrin birinci yarısında Fransada tənqidi
realizm cərəyanı da inkişaf etdi. Qısa
bir vaxtda tənqidi realizmin Stendal
və Balzak kimi klassikləri meydana
çıxdı, Qərbi Avropada və Rusiyada
realist cərəyanın inkişafına mühüm
təsir göstərdi. XIX əsrin ortalarında
ədəbiyyatımızda M.F.Axundzadənin
şəxsində maarifçi realizm yaranır.
Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi
realizm XIX əsrdə M. F.Axundovun
yaradıcılığında meydana çıxıb
inkişaf etməyə başlamış və XX əsrin
əvvəllərində C.Məmmədquluzadə,
M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev, Ə.Nizmi
və başqa sənətkarların fəaliyyəti
sayəsində keyfiyyətcə yeni – yüksək
mərhələyə daxil olmuşdur.Tənqidi
realizm üçün ədəbiyyatın, xüsusilə nəsr
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və dramaturgiyanın tamam tarixilik
prinsipinə keçməsi səciyyəvi idi.
Zaman və məkan konkretliyi, birmənalı
milli zəmində durmaq realizmin ilkin
əlamətlərindən biri idi. Ona görə realizm
epoxası hər xalqın ədəbiyyatında özünə
xas tarixi və milli həqiqətləri əks etdirən
hadisə kimi daxil olur, xalqların milli
həyatının və tarixinin bədii mənzərəsi və
salnaməsi kimi meydana çıxır.
XIX əsrin 60-cı illərində Fransada
yaranmış, 70-80-ci illərdə başqa
ölkələrdə də geniş yayılmış naturalizm
cərəyanı. Naturalizmin estetikası
təbiətşünaslığa, başlıca olaraq,
fiziologiyaya əsaslanırdı. Naturalistlər
həm də coşqun inkişaf edən
təbiətşünaslığın, xüsusilə darvinizmin
müşahidə yolu ilə təbiəti öyrənmək
metodunun təsiri altında idilər. Onlar
da obrazın, xüsusilə insan obrazlarının
dəqiq təsvirini, müşahidə vasitəsi ilə
göstərilməsini, hətta fərdlərin genetik
xüsusiyyətlərini belə dəqiq qələmə
almağı tələb edirdilər. Təbiət mənasına
gələn natura sözü də bununla əlaqədar
idi. Ədəbi təsvirin dəqiqliyi elmi fakt
dəqiqliyi ilə müqayisə olunurdu və
yazıçıdan elmi obyektivlik tələb edilirdi.
Onun ilk əlamətləri Q.Flober, xüsusilə
Qonkur qardaşlarının yaradıcılığında
öz əksini tapmışdır. Naturalizm Emil
Zolyanın adı ilə bağlıdır. G.Mopassan,
H.Hauptman, F.Norris, A.Strindberq,
H.İbsen, K.Hamsun və başqalarının
yaradıcılığına ciddi təsir göstərmişdir.
Azərbaycan ədəbiyyatında naturalizm XX
əsr yazıçıları N. Vəzirov, Ə. Müznib, C.
Bünyadzadə olmuşdur.
XX əsrin ortalarında Avropada
ekzistensializm (lat. exsistensia –
varlıq) adı ilə tanınan irrasionalist,
subyektivist ədəbi-fəlsəfi cərəyan
yarandı. Ekzistensializm termini ilk
dəfə Danimarka filosofu S.Kyerkeqor
tərəfindən işlədilmişdir. Əsas
nümayəndələri Martin Haydegger,
Karl Yaspers, Alber Kamyu, Jan Pol
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Sartr və b. olmuşlar. Ekzistensializm
əsas qəhrəman kimi ehtiraslardan
parçalanan dünyanın şəxsiyyətini irəli
çəkir. Ekzistensializmə görə azad insan
təbii, yaxud sosial zərurətin təsiri altında
formalaşan bir əşya kimi çıxış etməməli,
özünü hər bir hərəkəti, davranışı ilə
formalaşdırmalıdır. Bununla da, azad
insan elədiyi hər şeyə görə məsuliyyət
daşıyır, “şəraitə” görə özünə haqq
qazandırmır.
Dünya ədəbiyyatında bir çox
ədəbi cərəyanlar hansısa cərəyana
qarşı formalaşaraq yaranıb. Belə
cərəyanlardan biri absurdizmdir.
Absurdizm XX əsrin 50-ci illərində
ekzistensializm ideyalarının əleyhdarı
kimi meydana çıxmış ədəbi cərəyandır.
Elmi ədəbiyyatda “antiteatr”, “absurd
dram”, “antidram” da adlanır.
Absurdizmə görə insan tarix boyu
həyatda bir məna axtarmağa çalışıb,
ancaq ağıllı bir cavab tapmayıb. Buna
görə də Absurdizm nümayəndələri
rasionallığı və məntiqi inkar edən fəlsəfiestetik mövqedə olublar. Absurdizm
qabarıq ifadəsini E.İoneskonun “Daz
xanəndə qadın” əsərində, S.Bekketin
“Qodonun intizarında” pyeslərində
tapmışdır. Absurdizmə görə insanlar tarix
boyu yaradılışda bir məna axtarmağa
çalışıblar. Lakin dünya ilə bağlı ağlabatan
bir cavab tapmaq mümkün olmadığı üçün
iki seçim qarşısında qalıblar: “həyatın
mənasız olduğu qənaəti”, “hər hansı
Allaha inanmaq, hansısa dinə sitayiş
etmək”. Absurdizm nümayəndələri daima
intihar haqqında düşünüblər. İntiharın
çıxış yolu olduğunu düşünənlərdən fərqli
olaraq absurdistlər bunun əleyhinə idilər.
Azərbaycan ədəbiyyatında absurdizm
ədəbi cərəyanının nümayəndəsi yoxdur.
XIX əsrdə Avropada yayılmış,
ədəbiyyat və incəsənətdə ideyaməzmuna deyil, zahiri formalara,
gözəlliyə həddindən artıq önəm verən
estetizm (yun. aisthetiko – hiss edən,
həssas) fəlsəfi cərəyanı yarandı. Estetizm
tərəfdarları – rəssam və yazıçılar hesab
edirdilər ki, bədii əsər insana, sadəcə,
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estetik zövq, həzz verməli, onu hansısa
mənəvi dəyərlərlə yormamalıdır. Onlar
ədəbiyyatın intellektual, didaktik və
tərbiyəvi əhəmiyyətini rədd edir, “sənət
sənət üçündür” şüarı ilə çıxış edirdilər.
Estetlərin fikrincə, təbiət və cəmiyyət
incəsənətlə müqayisədə kobud və çiy
materialdır; onu əsərlərdə əks etdirməyə
dəyməz, ədəbiyyat və incəsənət əsərləri
yalnız öz bədiiliyi, obrazlılığı ilə gözəldir.
Belə bir fikir var ki, estetizm cərəyanı
yazıçı Oskar Uayld üzərində məhkəmə
işindən sonra tənəzzül etməyə başladı.
Belə ki, bu məhkəmədə estetlərin sevimli
“Dorian Qreyin portreti”nin müəllifi
O.Uayld öz cinsindən olan adamlarla
seksual əlaqədə günahlandırılırdı.
Təqribən estetizm cərəyanı ilə
eyni dövrdə Avropada simvolizm (fr.
symbolisme, yun.-symbolon-işarə,
rəmz) cərəyanı da yarandı. Simvolizm
XIX Əsrin sonu, XX əsrin əvvəlində
Fransa və Rusiyanın zadəgan-burjua
ədəbiyyatında meydana çıxan ədəbi
cərəyan idi. İfrat fərdiyyətçilik və mistika
təbliği, ədəbiyyatın ictimai vəzifələrinin
inkar edilməsi, həyata nifrət hissinin
və ölümün tərənnümü, bədii formada
mənasız, məzmunsuz təmtəraq dalınca
qaçmaq cəhdləri simvolizm üçün
səciyyəvi cəhətlərdəndir. Simvolizm
realizm epoxasının tərkibində bir cərəyan
kimi XIX əsrin sonlarında naturalizmə
qarşı polemikada yaranmışdır.
Simvolistlər naturalizmin ifratlığından
qaçmaq üçün həyat faktına qarşı
simvolu (ümumiləşdirməni) qoyurdular.
Naturalizmi isə bayağı görürdülər.
Simvolizm deyəndə həyat həqiqətlərini
simvol dərəcəsində ümumiləşməyə
üstünlük verən və konkret tarixi dövrdə
aktual olmuş bir realist fikir və yaradıcılıq
məktəbi nəzərdə tutulur.
XX əsrin ilk onilliyində Rusiyada
yeni estetik meyilləri əks etdirən ədəbi
cərəyan yarandı. Bu cərəyan akmeizm
(fr. Acmeisme.yun. akme – zirvə)
adlandı. Akmeizm poeziyası ilk növbədə
individualizm, estetizm və formalizmlə
xarakterizə olunur. Akmeistlər ədəbi
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manifestində simvolizm əleyhinə çıxsalar
da, “sənət sənət üçün” nəzəriyyəsini
müdafiə edirdilər. Akmeizm termini
ilk dəfə M. Kuzminin “Gözəlliyə dair
açıqlama” essesində işlədilmişdir.
Onlar həyatın passiv, seyrçi idrakiestetik prinsiplərini müdafiə edir,
köhnə cəmiyyətə tənqidi münasibətin
əleyhinə çıxırdılar. Akmeizmin görkəmli
nümayəndələri rus poeziyasında
N.S.Qumilyov, S.M. Qorodetski, A.
Axmatova, O. E. Mandelştam olub.
Azərbaycan poeziyasında akmeist şeirin
ilk nümunələrinə R.Rza yaradıcılığında
təsadüf edilir.
Əhatə dairəsi baxımından ən
geniş yayılmış cərəyanlardan biri
modernizmdir. Modernizm (fr. moderne
– yeni, müasir) həm ədəbiyyatda, həm
də incəsənətdə özünü ifadə edə bilmişdir.
Araşdırmalara görə modernizm I Dünya
müharibəsi ərəfəsində meydana gəlmiş
və sonralar sosial fəallığını daha da
artırmışdır. Modernist yazıçı təhkiyədə
dialoq və nağıl etmə yerinə psixoloji
düşüncənin açılmasına üstünlük verir,
şüur axınını oxucuya açmağa çalışır.
Dolaşıq və kompleks izahat üsullarını
istifadə edir. İşarələrə, mifologiyaya,
əfsanələrə, mistisizmə və fantaziyalara
inam göstərir. Süjetdə hadisələrin
açılmasında kənar ünsürlərdən köməkçi
vasitə kimi istifadə edir. Hadisələrin
qurulması estetik qayğıyla və insana xas
bir həqiqəti ifadə etmək üzrə tənzimlənir.
Modernizm P.Elüar, B.Brext, P.Neruda,
N.Hikmət, E.Heminquey, U.Folkner
və Q.Qrinin yaradıcılığına ciddi təsir
göstərmişdir.
Modernizm obyektlərin, varlıqların,
vəziyyətlərin göründükləri kimi
olmadıqları düşüncəsinə əsaslanır. Bu
məqamda klassizmlə müqayisə edək.
Klassik (ənənəvi) roman, xarici dünyaya,
ətrafa və ictimai olana əhəmiyyət verir.
Modernizm dünyabaxışı isə fərdin daxili
dünyasına, ruhuna, şüuraltına əyilir.
Klassik yazıçı, daha çox xarici
dünyanı, ictimai və siyasi hadisələri önə
çəkir. Modernist yazıçı isə həqiqətin
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xarici dünyada deyil, insanın daxili
dünyasında gizli olduğuna inanır və
ictimai olana deyil, psixoloji olana
üstünlük verir.
Klassik (ənənəvi) roman məzmuna,
hadisənin danışılmasına əhəmiyyət
verdiyi halda, modernist ədəbiyyat
formaya əhəmiyyət verir. Modernist
roman, klassik romandan məqsədi
baxımından da fərqlənir. Burada
obrazların psixoanaliz düşüncə tərzi və
hadisələrin zəif süjet şəklində təsviri
verilir. Əsərdəki nəticə isə kimin və necə
qavramasından və ya qəbul etməsindən
asılı olur. Konkret dünya həqiqəti yerinə
mücərrəd həqiqət meydana çıxmış olur.
Müəyyən mənada deyə bilərik ki
modernizm klassizmə qarşı yarandı.
Sonrakı məqamda isə modernizmə qarşı
dayanan postmodernizm meydana çıxdı.
Postmodernizm XX əsrin ikinci yarısında
fəlsəfədə, incəsənətdə, ədəbiyyatda
yaranmış cərəyandır. Postmodernizm
hər kəs tərəfindən qəbul edilmiş millimənəvi (həmçinin beynəlmiləl) dəyərləri
rədd edir. Postmodernizmdə həqiqət
ünsüründən daha çox xəyalpərəstlik ön
plandadır. Yazıçı bir birlik üzvü olmağa
qarşıdır və təşkilatlanmağın əleyhinədir.
O öz fərdiliyini suveren qurmaqda
maraqlıdır. Zaman və məkan anlayışları
klassik və modern ədəbiyyatdakı
kimi konkret olmur. Klassizmdə və
modernizmdə vərdiş etdiyimiz ədəbi növ
və janr xüsusiyyətləri burada pozulmuş
olur. Başqa dillə desək postmodernizm
sabit ədəbi düsturları inkar edir,
sərbəstliyə meyilli olur. Postmodernist
romanlarda son ümumiyyətlə
naməlumdur. Alışılmış sonluğu görmək
olmur. Son (hadisələrin yekunu)
oxucunun beynində bitir. Belə əsərlərdə
bir mövzudan, bir dünyagörüşündən
bəhs edilmir; çoxyönlü, müxtəlifdinli,
fərqli mədəniyyətlər, fərqli baxış bucağı
olan obrazlardan ibarət romanlar
yazılır. Postmodernizm üçün bötövlüyün
inkarı, xaotikliyin, müxtəlifliyin təzahürü
xarakterikdir. Alışılmış həqiqətlə
mücərrəd həqiqət iç-içə verilir. Hadisələrə
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qarşı münasibətdə ciddilik əvəzinə
lağlağı münasibət önə çıxır. Tənqid
edilən məqamlar ironik bir üslubla izah
edilir. Yazıçı əsərinin hər yerindədir. O
sərbəstdir. İstədiyi zaman həm oxucusu
ilə, həm də obrazı ilə söhbət edə bilir.
Sanki gözlənilmədən müəllifin peyda
olunması ədəbi priyomdur. Bütün
bunlarla bərabər müəllif əsərinin içində
yorucu deyil. Sadəcə oxucusunun
beynində yer almağa qərarlıdır. Bir növ,
oxucusunun fikirlərini hiss etdiyini uyğun
bildiyi məqamda oxucusu ilə söhbətə
girişir.
Posmodernist yazıçıya görə həyat
oyundur. Həqiqi həyatda qarşılaşılan
şəxslərlə xəyal dünyasında olan və ya
nağıl qəhrəmanları əsərin içində yer ala
bilir. Mətnin forma sabitliyi olmadığı
üçün fərqli ədəbi növlərdən istifadə edilir.
Yəni romanın içərisində gözlənilmədən
esse, anektot və s. kimi janrlardan
istifadə olunur.
Ədəbiyyatın əsas ifadə vasitəsi
olan söz postmodernizmdə məqsədə
xidmət edir. Söz oyunundan, dilin ifadə
imkanlarından tam sərbəst şəkildə
istifadə olunur. İstər ədəbi dil, istərsə
də məhəlli dildən istifadə baxımdan
postmodernistlər özlərini sərbəst
aparırlar.
Dünya ədəbiyyatında geniş yayılan
və Azərbaycan ədəbiyyatına da son
dövrlərdə sürətli nüfuz edən bu ədəbi
cərəyan tənqidsiz ötüşməmişdir.
Ədəbi tənqidçilərin əlində daha çox
tənqidi vasitə yaradan səbəblərdən biri
də postmodernistlərin bu sərhədsiz
sərbəstliyidir.

Dünyaca məşhur
sənət növləri
İkebana

Güllərdən kompozisiyalar
yaratmaqdan ibarət yapon sənətidir.
“İke” – həyat, “bana” – güllər mənasını
verir. XV əsrdə yaranmış bu sənət
növündə kompozisiyalar 3 əsas
elementdən ibarət olur və adətən 3
gül budağından hazırlanır. Onlar bəzi
inanclara görə göyü (sin), yeri (tay)
və insanı (tae), digərlərinə görə isə
günəşi, ayı və yeri simvolizə edirlər.
Kompozisiyalar hazırlanarkən “susso”,
yəni bitkilərin təbiəti, “xarakter”i nəzərə
alınmalıdır. İkebananın Rikka, Söka
və Naqeire, Moribana və Dziyuka adlı
beş əsas stili mövcuddur. Yaponiyada
2000-dən çox İkebana məktəbi olsa da,
bunlardan üçü xüsusi ilə tanınır:İkenobo,
Ohara, Soqeçu.
Qaragöz və Hacivat

(Davamı olacaq)

İki ölçülü təsvirlərlə oynanan kukla
teatrıdır. Osmanlı torpaqlarında geniş
yayılmış bu tamaşanın haradan gəldiyi
isə dəqiq bilinmir. Tamaşa boyu
Qaragöz və Hacivat adlı buobraz birUSTAD dərgisi \ Aprel 2016
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birinin ziddinə gedərək, tamaşaçıları
güldürür, həmçinin öz dövrünün
çatışmazlıqlarını dilə gətirirlər.Onların
real həyatda yaşayıb-yaşamadıqları isə
bilinmir. Folklorşünaslar Karagözün
bəzi oyunlarda qaraçı olduğunu öz dili
ilə deməsi və Bulqar qaydası çalmasını
əsas götürərək onun Bizans imperatoru
Konstantinin qaraçı seyisi Sofyozlu Bali
Çələbi olduğunu söyləyirlər.
Bir digər rəvayətə görə isə Hacı
İvaz Ağa, ya da xalqın bildiyi adı ilə
Hacivat ve Trakyada yerləşən Samakol
kəndindən olan dəmirçi ustası Qaragöz
Orxan Qazi dövründə Bursada yaşayan
və məscid inşaatında işləyən iki işçidir.
Özləri işləmədikləri kimi başqa işçilərin
işləməsinə də imkan vermirdilər. Orhan
Qazinin “məscid vaxtında bitməsə,
kəlləni alaram” dediyi məscid memarı
məscidin inşaatının vaxtında bitməməsinə
görə Karagöz ve Hacivatı şikayət edir.
Bundan sonra bu ikili başları kəsilərək
edam edilir. Qaragöz ve Hacivatı çox
sevən ve ölümlərinə çox kədərlənən Şeyx
Küstəri ölümlərindən sonra kuklalarını
düzəldərək pərdə arxasından oynatmağa
başlayıb. Buna görə də Qaragöz ve
Hacivat məşhurlaşıb.

var. İddia olunur ki, ebrunun vətəni
Hindistandır və farslar hindlilərdən,
osmanlı türkləri isə farslardan öyrəniblər.
Başqa tədqiqatlar isə ebrunun XIII əsrdə
Türküstan və Səmərqənddə yarandığını
göstərir. İstənilən halda bu sənət halhazırda türk ebruzənləri tərəfindən
yaşadılır. Ebru sənəti tamamilə təbii
materiallar əsasında həyata keçirilir.
Bu əməliyyat qatılaşdırılmış su üzərində
aparılır. Boyalar əsasən torpaqdan
hazırlanır. Sonra bu boyalar mərmər
üzərində əzilir. Proses təxminən 4-5 saat
davam edir. Daha sonra içinə öküz ödü
qatılır. Bu, boyanı həm incəldir, həm də
suyun üzərində qalmasına imkan verir.
Həmçinin, boyalar göy qurşağı kimi
bir-birinə qarışmır və onun yapışqanlıq
xüsusiyyətini təmin edir.

Ebru

Su üzərində rəsm çəkmə sənətidir.
Ebru rəssamları ebruzən adalanırlar. Ebru
– çağatay dilində “dalğavari”, farsca –
“bulud” və ya “suyun üzü”, ərəbcə isə “üz
üçün su” mənalarını verir. Ebru sənətinin
mənşəyi barədə müxtəlif versiyalar
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