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Tarixi roman yazarı
qonağımızdırsa...

Şəmil Sadiq
Fil.ü.f.d.
Təxminən iki il əvvəl dəyərli
dostlarımdan olan Ali Devrim
ailəsi mənə Ahmet Haldun
Terzioğlu haqqında danışdılar. Milli
düşüncəmə bələd olan dostlarım
Ahmet bəylə məni “feysbuk”da
tanış etdilər. Bir neçə dəfə yazışdıq,
kitablarını əldə etdim. Əsərləri ilə
tanış olduqca gördüm ki, bir türk
tarixçisi kimi ədəbiyyat yaratmağı
qarşısına məqsəd qoyan bu sənətkar
tarixi romanlaşdıraraq gəncləri
oyandırmağa, milli kimlikləri ilə
tanış etməyə çox böyük əmək sərf
edir.
Məhz bu səbəbdən daha yaxından
tanış olmaq, incə ruhundan süzülüb gələn
əsərləri Azərbaycandakı oxuculara da
təqdim etmək üçün əlaqələrimizi inkişaf
etdirdim.
İlk oxuduğum əsəri “Həsən Sabbah”
romanı oldu. Romanın axıcı dili,
türkcənin itirdiyi sözlərə yenidən can
verməsi, Səlcuqlu tarixinə, NizamülMülkün fəaliyyətinə fərqli yanaşmasını
gördükdə yazarın özünəməxsusluğu məni
heyran etdi.
Azərbaycan oxucuları üçün də doğma
olan “Tomris xan” əsərinin dilimizə
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uyğunlaşdırılıb nəşr edilməsini isə
özümüzə vəzifə borcu bildik. Və
2016-cı ilin aprel ayında romanın
müəllifini Azərbaycana dəvət etdik. “Oxu
günü-2” layihəsi çərçivəsində ölkəmizə
gələn Ahmet bəylə dostluğumuz
dərinləşdi. Onun türk ruhuna sədaqəti,
birmənalı sevgisi “İçəri şəhər”i gəzdikcə
tariximizə olan diqqətindən bir daha
aydın oldu. “İçəri şəhər”də “Qız
qalası”nda olduğumuz zaman bəzən
bələdçini dayandırıb, “Qız qalası” ilə bağlı
öz şərhlərini verməsi, qalanın tarixinə öz
baxışını sərgiləməsi Ahmet bəyin sıradan
bir yazıçı olmadığını mənim üçün bir
daha sübut etdi.
Türkiyə ədəbiyyatşünasları bu yazar
haqqında danışarkən deyirlər ki, fərqli
süjet qurur, detektivçilik edib oxucu
ilə oynamır, o sadəcə “Tarixi roman
yazmağı deyil, tarixi romanlaşdırmağı”
qarşısına məqsəd qoyub. Əsərlərinə
diqqət etdikcə bu fikrin təsadüf
olmadığını görürük.
Söhbətlərimiz həmişə tarixdən, tarixə
yanaşılarkən yol verilən yanlışlardan
olurdu. Ona görə də ustad yazarla
“Ustad” dərgisi üçün söhbət etmək üçün
razılaşdıq. Gecə saat 03:00-a qədər
dərdləşdik, söhbətləşdik. Etiraf edim
ki, birinci dəfə idi hansısa Türkiyəli
dostumla söhbət edərkən, özümü
Türkiyə türkcəsində danışmağa borclu
hiss etmirdim. Çox rahatca anladığını
gözləri ilə təsdiqləyirdi. Elə bunun üçün
də onunla söhbətimizdə mən Azərbaycan
türkcəsi, Ahmet bəy isə Türkiyə türkcəsi
ilə danışdı. Ortaq türkcəyə gedən bir
yol kimi qəbul edərək dərgimizdə də
bunu olduğu kimi sizə təqdim edirik.
Lakin yazının türkcənin qrammatik
qaydaları ilə deyil, Azərbaycan dilinin
qrammatik qaydaları ilə yayımlanmasını
daha məqbul hesab etdik.
Müəllifin avtobioqrafiyası haqqında bir
neçə söz deməyi də lazım bilirik:
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1960-cı ildə Trabzonun Takazlı
kəndində anadan olub. Bir çox idman
növləri ilə məşğul olub. Bir müddət
Universitetin boks və taykvando
komandalarının üzvü olub. Uzun illər
dövlət idarələrində çalışan Ahmet Haldun
Tərzioğlu 2006-cı ildə öz istəyi ilə
təqaüdə çıxıb və özünü sadəcə yazmağa
həsr edib.Əsas diqqətini türk tarixi
və mifologiyası üzərində cəmləşdirən
yazıçının kitabları 2004-cü ildən
etibarən nəşr olunmağa başlayıb. Siyasi
romanlarında isə yaşadığı dövrü təsvir
etməyi üstün tutan yazıçı bu mövzuda
da obyektiv olmağa çalışır. Olanlara
birtərəfli deyil, yuxarıdan baxma səbəbi,
yaşananların daha yaxşı başa düşülməsini
təmin etmək üçündür. Əlbəttə, öz
siyasi düşüncəsi vardır və inandıqlarını
qorumaqdan geri çəkilmir. Zamana, yerə,
insanlara və iqtidara görə dəyişməyi,
hansısa komandanın azarkeşi olmaq
kimi partiya tərəfdarı olmağı da rədd
edir. Mühakimə etmək, müxalif çıxmaq
və həmişə inandığı həqiqətləri müdafiə
etmək yazarın hədəfidir.
2007-ci ildə Mustafa Necati
Sepetçioğlu tarixi roman yarışmasında,
“Alp Ər Tonqa” adlı tarixi romanı
ilə “Birincilik mükafatı” qazanan
yazarın ayrıca teatr, hekayə və məqalə
yarışlarından çox sayda mükafatları var.
Bu günə qədər qırx bir əsəri kitab kimi
çap olunmuşdur.
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Məşhur əsərləri:
“Göy Tanrının uşaqları”,
“Oğuz xan”,
“Alp Ər Tonqa”,
“Güllərin solduğu gün” və s.
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“Ben türküm, tarihe türkce
bakarım...”
“Türk tarihinden İslamı çıkarırlarsa hiç bişey olmaz, İslamdan
türkü çıkarırlarsa ortada hiç birşey kalmaz”...

Ahmet Haldun Terzioğlu
Yazar-tədqiqatçı

– Ahmet hoca, xoş gəlmisiniz
Azərbaycana. Bildiyim qədərilə
ölkəmizə ilk səfərinizdir.
– Xoş gördük. Bəli, ilk səfərimdir.
– Əvvəlcə təəssüratlarınızı
öyrənək. Azərbaycan sizin üçün
doğma ölkədir – tarixi roman ustası
olaraq, türk tarixini yaxından
bilən biri kimi uzaqdan da olsa
vətənimizi tanıyırsınız. Təsəvvür
etdiyiniz kimidir? Gözləntiləriniz
doğruldumu?
– Azerbaycan benim için düşler ölkesi,
düşün ilk addımı. Gözlediyim de odur ki,
umut var.
– Azərbaycanda olmağınızın
ilk səbəbi “Tomris xan”
romanınızın Azərbaycan dilinə
uyğunlaşdırılmasıdır. Bizim yayın
evi tərəfindən TEDA-nın dəstəyi
ilə ərsəyə gəldi. Düzdür, yəqin ki
hələ kitabı oxumamısınız. Amma
imza mərasiminiz oldu, “Oxu günü”
keçirildi. Oxucuların ilk imza
mərasimində iştirakı sizi qane
etdimi? Yəni ürəyinizcə oldumu?
– Böyle beklemiyordum. Beklediyimin
çok üstünde ilgi gördüm ve çok güzel bir
4

gün yaşadım. “Oxu günü”nün böylesine
bir düzen içinde sürmesi, özellikle dövlet
görevlilerinin iştirakı beni şaşırtdı. Bir
tek Şamil beyin ortaya çıkıb bu işi
düzenlemesi tek kişinin bile neler başara
bileceyini gösterdi bana. İlk addım çok
önemlidir. İlk addım atılmışdır. Ve bunun
sonuçlarını ben gördüm. “Bir gülle
bahar gelmez”, – diye bir tanım vardır
türkce. Oysa burda ben bir gülle baharın
gele bileceyini gördüm. Umutlandım.
Çok mutlu oldum. Çocukların,
gençlerin, ortayaşlıların, bayanların
ilgisi... Biliyorsunuz bir kitaba bayanlar
ilgi gösterirse, bu, “o kitab tutar”
anlamındadır. Ben inanılmaz şekilde bu
ilgiyi gördüm. Çok sevindim.
– Təşəkkür edirəm. Ürəyinizcə
olması bizi də sevindirir. Ahmet
bəy, bildiyimiz qədərilə 40 roman
müəllifisiniz, hamısı da...
– 40 kitab, 3 araşdırma kitabım, bir
hikaye kitabım var.
– Hamısı da tarixi mövzuda...
– 7 tanesi siyasi, digerleri tarihi
romanlar – türk tarihi.
– Çox soruşulan bir sual olsa da,
soruşmaq keçdi içimdən. Bu istedadı
özünüzdə necə kəşf etdiniz? Qısa bir
zamanda bu qədər roman ...
– Aslında yazmak bir düşünce
sisteminin hayata keçirilmesidir. Ben
türkçü düşüncenin sahibiyim. Tek
düşüncem türk dünyasıdır. Bunun
yansıması ile yazıyorum. Yəni aldığım
güc türk dünyasının gücüdür. Bu bana
çok qarib bir enerji veriyor. Türkü
düşündüyüm anda durmadan çalışmak
istiyorum. Çok büyük türk kahramanları
var. Türkün çok kadim bir geçmişi var.
Bu kadim geçmişin içinde olmadık işleri
başarmışız. Ve gençlerimiz, çocuklarımız
bunları bilmiyor. Ben kendime yaşamış
en büyük türk kahramanlarını yaşatmayı,
USTAD dərgisi \ May 2016
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anlatmayı görev etdim. Ben kendime
destançı diyorum, yazar demiyorum.
Destançının görevi olanı ve olmayanı
düşünmektir. Olanı axtarmaq, olmayanı
tahmin etmekdir. Bu amaçla yazıyorum.
Malumunuz üzere, kadim tarihde
elimizde olanın reallığı yüzde ondur,
yüzde doksan tarihçinin yorumudur.
Tarihçi bu yorumu inandığı deyerler
üzerine yapar. Eger milli bir düşünceye
sahibseniz düşünceleriniz milli olur.
Ben türk gibi düşünüyorum, türk için
düşünüyorum. Bu nedenle durmadan
çalışmak istiyorum. Gelecek kuşaklara
inkar edilemeyecek bir gelecek bırakmak
istiyorum. Yarın eyer hakk vaki olur
ölürsek geride adımızla anılacak eserler
bırakmak istiyorum. O yüzden çok acaib
çalışıyorum.
– Ahmet bəy, bütün oxucuları
narahat edən bir məsələ var, tarixi
romanda tarixi faktlara necə
yanaşılmalıdır? Tarixçi ilə tarixi
roman yazarının missiyası bir
ola bilməz. Sizcə, tarixi romançı
öz romantikasını, təxəyyülünü
işə salıb yazmalıdır, yoxsa tarixi
faktları olduğu kimi, çılpaqcasına
yazmalıdır?
– İki türlü tarihi roman yazarı var:
Birincisi tarihi kafasına göre kurqular,
aklındakını yazar. Digeri de benim
yaptığım gibi tarihi romanlaşdırır. Tarih
hata kabul etmez. Romanda bile olsa,
yanlış yazmamaq lazım. Çünki gençler
tarihi romanlardan öyreniyor. Benim ilk
düsturum tarihi olduğu gibi yansıtmaktır.
Kurqularım bile gerçeye çok yakındır.
Ben tarihi roman yazarı deyilim. Ben
tarihi romanlaşdırıyorum. Hem de
gerçek tarihi romanlaşdırıyorum. Tarihde
hata yapmamaya çalışıyorum. Bunda
da kendi görüşlerimi bile açıklamamaya
çalışıyorum. Çünki türk tarihinin
fazlatımlara, yalan anlatımlara ihtiyacı
yoktur. Olduğu gibi yazıldığı kadar
yeter insanlara. Ve hepsi doğrudur
yaşananların. Ben romanlarımda hep
gerçekleri yazdım.
– Hocam, “Tarix tərəfsiz
yazılmaz”, – deyə bir ifadə də
var.
USTAD dərgisi \ May 2016

– Tarih şöyle – tarihe bakışaçısı
önemlidir. Tarihe milli bakdığın andan
itibaren tarihde türkü görürsün. Tarihe
başka türlü bakarsan zaten türk deyilsin.
Ben türküm, tarihe türkce bakarım.
– O zaman siz qorxmursunuz
ki, yalnız türk düşüncəsi ilə, türk
ruhuyla baxsanız, yazdıqlarınız
birtərəfli ola bilər? Yəni başqa
tərəfdən baxdığımızda fərqli görünə
bilər?
– İnanılmaz bir tarihimiz var. Bizim
atalarımız çok dürüst yaşamışlar. Bizim
tarihimizde katliam yoktur. Bizim
tarihimizde kadın, çocuk öldürmek
yoktur. Bizim tarihimiz tertemizdir. Bu
yüzden yazarken hiç sıkıntı çekmiyorum.
Olduğu gibi anlatdığım zaman bile tarih
çok güzel oluyor. Tarih türkle güzeldir...
– Tarix türklə gözəldir...
Gördüyümüz kimi sizin yazılarınızda
milliyyətçilik, şovinizm yoxdur.
Amma türk xalqının öz millətini
sevən bir yazarının qələmindən
süzülən milli sevgi var. Həm də
bir az fərqli baxışla. Amma sizin
yazdıqlarınız təkcə türk toplumunda
daha çox sevilir və oxunur.
– Avrupa, dünya umurumda bile
olmadı benim. Çünki Avrupa ve ya
dünya tarihe başka türlü bakıyor. Kendi
açısından bakıyor. Ben tarihe türkce
bakıyorum. Miladdan önce 1200 yıllarda
Herodot tarih yazarken türkü, Tomris
hatunu kayd ediyorsa, demek ki, kadim
tarihde türksüz olmuyor. Her adımda
türkün bir adı var. Tarihin kaydında
türk olduğuna göre benim de tarihi
türkce yazmamda hiç bir mesele yok.
Ben ne Avrupanın gözüyle bakarım,
ne Amerikanın gözüyle bakarım, ne
de dünya umurumda olur. Benim
için önemli olan türk milletidir. Türk
milletinin bütün budunları, yaşamış, ad
almış oğuzu, göytürkü, selçuku, azerisi,
kıpçağı, adı keçen, bu gün yaşayan,
keçmişde var olmuş macarı, bulqarı,
bütün türkler benim için önemlidir.
Dünya tarihi yazıldığında eger dünyayı
yönetenler, maddi güce dayanarak bu
gün dünyaya hakim olanlar türk adını
silmek isterlerse, ben tekbaşına bunlara
5
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karşı direnirim.
– Hocam, indi Azərbaycanda
da, Türkiyədə də bir mövzu
gündəmdədir – İslam və Türk. Türk
tarixindən islamı çıxarsaydılar və ya
islamdan türk tarixini çıxarsaydılar,
nə olardı, nə baş verərdi?
– Türkden İslamı çıkarsalar, hiç
birşey olmaz, türk kalır ortada.
İslamdan türkü çıkarırlarsa, hiç
birşey kalmaz ortada. Din her
zaman 2-ci derecede gelir. Milliyyet
öndedir. Kimlik milliyyetdir. Kimlik dinle
6

açıklanmaz. Türk mensub olduğu dine
artıq deyer kazandırmışdır. Din önemli
deyildir. Din, inanc 1-ci derecede dikkata
alınmaz. Önemli olan milliyyetdir.
Yaratılış da milliyyetle başlamıştır, dinle
başlamamıştır. Belki din daha sonra
katqı sağlamışdır buna, ancak türk girdiği
her dine şeref vermiştir. Bu gün her
dinden türk vardır. Ben türk olduğum
için öyünüyorum. Ayrıca müslümanım,
o artıq deyerdir, kimseyi ilgilendirmez.
Kişisel kimliyimdir.
– Hocam, Türkiyə mətbuatında
USTAD dərgisi \ May 2016
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çıxan yazılardan yadımda belə bir
ifadə qalmışdır: “Ahmet Haldun
Terzioğlu əsasən islamaqədərki
tarixdən yazır...”
– Bu yanlış... Ben hem kadim
tarihi, özellikle uyğur tarihini, selçuk,
osmanlı tarihini yazdım. Türkün bütün
tarihlerinde eserim vardır. Eksiyim var.
Eger Allah yardım ederse, zaman tanırsa,
Akkoyunluları yazıcam, Uzun Hasanı
yazıcam, Şah İsmayılı yazıcam. Türke ad
kazandırmış bütün türk ünlülerini yazmak
istiyorum. Doğudan Batıya – macarları
yazmak istiyorum, bulqarları yazmak
istiyorum. Belli bir türk budununa ihtiva
etmem. Bütün türk budunlarını yazmak
istiyorum. Belki bizim tarihde en devletsiz
oldukları için, devlet kuramadıkları için
en zavallı durumda olan peçenekleri
yazmak istiyorum. Bir peçenek
hanımdan söz etmek istiyorum. Bunları
inşallah başarıcam.
– İnşallah. Dinlə bağlı son bir
suala da münasibətinizi bilmək
istəyirəm. Sizin romanlarınızın
bir çoxu ilə tanışam. Bəzilərini
oxudum, bəziləri haqqında oxudum.
Sanki Ahmet Haldun Tərzioğlunun
romanlarında dini görməzdən
gəlmək kimi bir yanaşma var...
– Din, inanc umurumda bile olmaz.
O benim şahsi, kişisel inancımdır. Ben
milliyyeti ön planda tutarım. Ulusu ön
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planda tutarım. Çünkü ulus var olan
bilimdir. Din sonradan katılmadır. Yani
Gök dinindeki türkler inkar edilmir.
Amma ne başka dinlerdeki türkler inkar
edile bilir, ne de İslamdakı türkler inkar
edile bilir. Xristian türkleri vardır, yəhudi
türkleri vardır, gök dinine bağlı türkler
vardır. Hepsi bir milletdir. Bunları dinleri
yüzünden kimse ayıramaz. Benim
görüşümde ayırmamak gerekir. Asl olan
milliyyetdir.
– Digər türk dövlətlərinə baxanda,
sanki türkçülük mövzusunda
Azərbaycan və Türkiyə daha çox
öndə olan dövlətlərdir... Şah
İsmayıl və Sultan Səlim, Sultan
Süleyman toqquşmaları, TeymurləngBəyazid toqquşmaları haqqında
Türkiyədə də bir çox romanlar
yazıldı.. Bizim dərsliklərdə, hətta
romanlarımızda bu məsələyə fərqli
yanaşıldı. “Fatehlər divanı” adlı bir
film çəkildi. Düzdür, bu tamaşanın
müəllifi Türkiyədəndir. Vurğulamaq
istədiyim odur ki, bizə təbliğ edildi
ki, bu savaş iki qardaşın yanlışıdır,
kaş ki olmasaydı. Bir sözlə, keçmiş
tarixə baxıb, həmişə təəssüfləndik.
Amma Türkiyə tarixi sanki
həmişə Şah İsmayılı düşmən kimi
təqdim etməyi qarşısına məqsəd
qoymuşdur... Siz bu mövzuda
yazsaydınız, tarixə necə baxardınız?
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Soldan: Atatürk Liseyinin direktoru Ali Devrim , Şəmil Sadiq,
Ahmet Haldun Terzioğlu

– Hanlar arasındakı kavqalarda
taraf tutan türk kimliyini unutmuş
türkdür. Şah İsmayılla Sultan Səlim
arasındakı savaş xanlar savaşıdır. Ulus
savaşı deyildir. Milliyyet, din savaşı
deyildir. İki xan karşı-karşıya gelmiştir.
Teymurla Bəyazidin savaşı da eynidir.
Hanlar savaşıdır. Tarih türk budunundan
olub da karşı-karşıya gelmiş hanları
anlatıp durur. Kadim türklerde de vardır
bu. Bu savaşlar bizim taraf tutmamızı
gərəktirməz. Hanlar arasında taraf
tutmak ahmaklıktır, aptallıktır. Bu gün
türke bütün olarak bakmak zorundayız.
Şah İsmayıl ne kadar türkse, Yavuz da
o kadar türkdür. Yanlış yapan kendisine
yanlış yapmışdır. Fatihle Uzun Hasan
arasında tercih yapamayız. Bugünkü
milliyyet anlayışında her ikisine
yaklaşmak zorundayız. Ne dini, ne
inancı, ne mezhebi araya koya biliriz.
Bunlar ilkel yaklaşımlardır. Asıl olan iki
hanın karşı-karşıya gəlməsi və dünyayı
kendilerine küçük görmesidir. Timur
ne diyor: “Dünya iki han için küçükdür.
Bir han için büyükdür”. Burda Timurla
Yıldırımın savaşı söz konusudur, milletin
savaşı söz konusu deyildir. Hanlar
savaşında türk 2 tarafda da görevini
yapar, olaya üstden bakar. Ben ne
Yıldırımı, ne Timuru haklı görerim. Ne
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Yavuzu, ne Şah İsmayılı haklı görerim.
Bunların savaşında sonuçta zarar
görene üzülürüm, kar edene sevinirim.
Sonuçta ne olmuşdur – iki türk hakanı
savaşmıştır. Bundan mutlu olmak türk
için ahmaklıktır, aptallıktır. Birini endirib
birini yükseltmek kendi-kendini yenmek
gibi birşeydir. Haklı olan varmıdır?
Hanlar savaşında haklı olmaz. Hanlar
kavqası bir güc mücadilesi – 2 kişinin
güleşi gibidir. İki türk – bir azeri türkü ile
bir Türkiye türkü güleşte karşı-karşıya
gele bilir. Birisi yener, birisi yenilir. Fakat
dalğalanan bayrak aynı bayraktır. Bunun
bir farkı yoktur, benim fikrimce.
– Son zamanlar bu
olimpiadalarda, bir çox Avropa
dünya çempionatlarında görürük...
Hətta bizim televiziyalarda da oldu.
İki türk güləşdi və bizim xəbərlərdə
söylədilər ki, məğlub edən də türk,
məğlub olan da türk.
– Evet, bu çok önemlidir. Aslında
dünya bizim karşımızda. Türk birliyinin
karşısında kos-koca bir Acun var. Acun
türke ait bir tanımdır ve alemi kapsar.
Türk karşısındakı her kesi Acun olaraq
görür. Bir yanda türk vardır, bir yanda
Acun vardır. İki türk karşı-karşıya gelirse
düşman yine Acundur. Türkler bir-birine
düşman olmamalı.
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– Hocam, bir az da siyasətdən
danışaq. Əgər cavab vermək
istərsəniz...
– Ben her şeye cevap veririm.
Sözümde hiç korku olmamıştır şimdiye
kadar.
– Orxan Araz da mənim kitabımla
bağlı yazıda bir fikir söyləmişdi
– “Sanki Türkiyə üzünü Qərbə
çevirmiş, Şərq isə unudulmuşdur”.
İstər Ədəbiyyat mövzusunda, istər
siyasətdə... Məsələn, tərcümələr
daha çox Qərb dünyasından alınan
kitablardır, amma Qazaxıstanda,
Türkmənistanda, Azərbaycanda,
Başqırdıstanda yazılan yaxşı əsərlər
də var. İstərsə də siyasi tərəfdən...
Sanki Türkiyənin qərbə baxan
gözü görmür... Amma Türkiyə indi
üzünü Qərbə də yox, sanki ərəbə
tərəf tutub. Sanki türk dünyası
unudulubmuş kimi bir mənzərə var.
– Türkiyenin Mustafa Kemal Atatürk
gibi büyük bir şansı oldu. Cumhuriyyetle
birlikde bize M.K.Atatürk gibi bir lider
geldi. Bu, milyonda bir denk gelen
şansdır. Bu şansı zamanında Türkiye
iyi kullandı. M.K.Atatürk o zamankı
şartlarda medeniyyetin Batıda olduğunu
düşünerek hedef olarak bize çağdaş
medeniyyet seviyyesine çatmak için
batını gösterdi. Zaten daha önce de
türkçü Ziya Gökalp çağdaş medeniyyet
seviyyesi olarak Batıyı göstermişdir.
Yalnız artık Batı başka bir alem oldu.
Batı bizden korktu. Batı bizi istemiyor.
Batı türkden korkuyor. Türkden zarar
görüyor. Fakat yönetenler bir yandan
Batıyı örnek alarken, bir yandan da
qarib bir şekilde dini gereklere sığınmağa
başladılar. Hem doğulu, hem batılı
olmak mümkünmüş kimi bir yapı içine
girdiler. Evet, eger bir türk dünyası
bütünlüyü içinde olursanız, Batıda olmak
mümkündür. Yalnız arab dünyası ile, fars
dünyası ile birlikde olmağa kalkarsanız
batılı olmak mümkün deyildir. Hem
fars, hem türk, hem arab, hem de
Batılı olmak mümkün deyildir. Ama
türk olarak Batılı olmak mümkündür.
Batı medeniyyetini türk olarak almak
mümkündür. Çünki türkün elinde
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kadım tarihinden gelen bir gelişme, bir
medeniyyet usulu vardır. Bunu kültürle,
gelenek ile mühafıza etmişdir. Batıdakı
pek çok demokratik kural türkün yerine
uyğundur. Amma bir yandan Orta Doğu
bataklığına saklanıp kalıp, bir yandan
da ordan dini özellikleri taşıyarak Batıya
yönelmek mümkün deyildir. Türkiye
bir geçit dönemi içinde – Atatürkün
cumhuriyyet dönemi ile, çağdaş Batı
geleneği ile İslami yapının sıkıntısı içinde.
Hem mesref kavgası içine çekilmek
istiyor, hem İslami gereği ile bizim
benimsemediyimiz İslami etkinin içine
giriyor. Milli mücadile etmeye çalışıyor.
Ya milli olursunuz, ya dini olursunuz.
Hem milli, hem dini olmak mümkün
deyildir. Bunu yapmaya çalışanlar aslında
milleti de, devleti de büyük sıkıntıya
sokmak istiyorlar. Ben milli bir kafalı
insanım. Ben dini düşünmem, dini
düşünsem yanlış yapacağımı bilirim.
Çünki dini kavram içine başka bir sürü
töre girer, başka bir sürü amac girer.
Benim görüşümde arabın, farsın fikri
ile türkün fikri bir araya gelemez. Önce
milli düşünmek zorundasınız.Türkü
tanırsanız bu sefer dini etkileşimler
ikinci plana düşer. Ama dini ön plana
çıkarsanız, türk ikinci plana düşer.
Ben türkün ikinci plana düşdüyü bir
yönetimi, bir düzeni asla kabul etmem.
Bunla mücadile ederim, savaşırım,
kavga ederim. Yaşım 56-ya geldi. Bu
yaşıma kadar daha çocukluğumdan
beri milli mücadile veriyorum. Benim
kafam millidir. Ben babamdan, atamdan
milliyyet öyrendim. Mesheb, din
öyrenmedim. Bunlar kişiseldir, şahsiyyete
bağlıdır. İster inanırım, ister inanmam.
Ben inanıyorum, bu başka hikaye.
Ama bu beni bağlar. İnançlarım beni
bağlar. Orta Doğunun bataklığı içinde
ingilis, amerikalı, rus, fransız, alman,
arabların ve farsların dini güçleri, dini
inançlarını kullanarak belli meshebler
öyrete bilirler. Bunlar bu yeteneye
haizdirler. Eger ben bu bataklığın içine
girersem milliyyetimi kurtaramam.
Türklük her zaman önde gelir. Türklük
her zaman benim şüarımdır, amacımdır,
hedefimdir. Türk birliyi ilk esasımdır.
9
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Bu nedenle Türkiyenin şu anda gitdiyi
yolu iyi bulmuyorum, burdakı meshebsel
gelişmeyi, mesheb yükselmesini uygun
görmüyorum. Çünki ben mesheblere
pek kafayı takan bir insan diyilim.
Meshebler kişiseldir, kişisel inançlardır.
Ne karşı çıkarım, ne fazla bağlanırım.
Benim ait olduğum din beni ilgilendirir.
Ne kimsenin meshebine laf söylerim, ne
kimsenin meshebindeki konuşmasına
karışırım.
– Hocam, “Şaman qız” adında
bir romanınız var. Tapıntı olaraq
çox yaxşı ad qoymusunuz. Din
mövzusuna gəlmişkən bunu da
soruşum – türklərin ilk dininin hansı
olması ilə bağlı bir çox mübahisəli
mövzular var. Tenqriçi və ya
şamanizm haqqında...
– Şamil bey, türkler için din bir
sıkıntı olmamış. Türkler dine fazla
kafa takmamışlar. Bu gün görüldüğü
gibi her dinden türk var. Türk dinini,
inancını hep ikinci planda tutmuş.
Milliyyet, millilik, ulusallıq, töre her
zaman birinci plana çıkmış, inançlar
ikinci olmuşdur.
– Türklər qədər ikinci bir xalq
varmı ki, toplum olaraq bu qədər
fərqli dinə inansın?
– Yok, yani bir şamanist alman,
buddist alman, yəhudi rus görmezsin.
Amma bizde her türlü din var. Biz
pek dine kafayı takmıyoruz. Seçeneyi
alıyoruz kendimize, hoşumuza gitdiyi
zaman kabul ediyoruz. Gitdiyi yere kadar
yani. Ondan sonra yenisini bulunca
deyişdiriyoruz. Bu gün xristian türkler
olarak qaqauzlar var, şaman türkleri
var, tuva türkleri var, yəhudi türkleri var,
müslüman türkleri var. Her cür meslekli
türk var. Eger biz böyle bir din ayrımına
girersek birlik olamayız ki. Biz birlik
yapısındayız. Şimdi ben Mete hanı gelmiş
getmiş en büyük türk kahramanlarından
sayarım. Mete han der ki, 26 budun
aldım, hepsini hun yaptım. Yani Mete
han 26 budun hakkında, – “yok ettim”
– demiyor. “Hepsini aynı inanca sevk
etdim”, – demiyor, – “hepsini hun
yaptım”, – diyor. Yani, – “milliyyet olarak
hunda birleşdirdim”, – diyor. Biz türkleri
10

birleşdirici qüvve olarak görürüz. Dini
birleştirici qüvve olarak görmüyoruz.
Ben eger sadece müslüman türkünü,
sünni türkünü, şia türkünü alırsam, birlik
kuramam ki. En üst kimlik türklükdür,
benim görüşümde.
– Tamamilə doğrudur, çünki hər
zaman söyləyirlər ki, din bu türkləri
birləşdirdi, amma baxdığımızda
dinlər türkləri parçaladı deyə
bilirik. Türkiyədə TRT-1 kanalında
Azərbaycanda da çox baxılan bir
film var – “Diriliş Ertoğrul”. Çox
diqqətçəkən bir məsələ var orda
– moğolları türk hesab etməmək,
şamanizmi türklərlə əlaqəsi olmayan
bir din kimi göstərmək.
– Bu diziyi izlemeye dayanamıyorum
ben, çünki tarihi gerçeklere tamamen
ters. Bu konuda çok büyük bir problem
var. Şu anda pek çok tarihçi bu konuda
deyişik yorumlar yapıyor. Oğuzun kayı
boyunun Anadoluya geldiyi zamanı
müslüman olduğuna dair bir kayıt
yok. Ertoğrul qazinin müslüman
olduğuna dair kayıt yok. Hatta ve
hatta Osman qazinin müslüman
olduğuna dair bir kayıt yok. Osman
qazinin Selçuklu sultanından beylik aldığı
zaman bu beyliyi kutlamak için kımız
içdiyine dair kayıt var. Ben kitabımda
bu kayıtı söyledim. Kaynak buldum.
Osmanlı Selçukludan gelen beyliyi aldığı
zaman, – “ben bu işi kımızla kutladım”,
– dediğine dair kaynak var.
Kaynak şöyle yazır: “Osman beye
bal ve kımız sunuldu, övliya düzüb
alqışladılar. Osman beyin beyliyi tamam
oldu”.
Bir çox kaynaklar bu olayı deyişik
şekilde anlatmaktadır. Kımız içildiyine
dair kayıt var. Yani Osman qazi kımız
içerek beylik aldı. Kımız içerek
beylik alan bir beyi müslüman
kimi göstermenin anlamı yoktur.
Bu zorlama bir islam anlayışıdır. Evet,
Osman İslama hizmet etmişdir. Bu
inkar edilmir. Gelecekde Osmanlının
bağlı olduğu, iddia edilen kayı boyunun
müslüman olarak Anadoluya geldiyine
dair kayıt yoktur. Bence Osmanlı
Anadoluda müslüman olmuştur.
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Ben bunu iddia ediyorum. Kımız da
selçukdan gelir. Kımız içen bir beyimiz
var bizim. Kaynak burda, yazmıştır.
Bu saatdan sonra Osman beyi
övliya etmeyin bir anlamı yok,
Osman beyi “Osmancık”, – deye
tarih kuran anlatdı. Deli Osmandır,
deli savaşcı manasında. Osman qazi
delidir, savaşcıdır. Onu böyle din ehli,
övliya yapmanın bir anlamı yoktur.
Bu zorlamadır. Bu iqtidara bağlı bir
zorlamadır. Bu gün öyle olur, yarın
gerçek anlaşılır. Bazı tarihçiler, bazı
roman yazarları iqtidara göre yazmayı
severler. Ben onlardan deyilim, ben
doğruyu yazarım.
– Sizcə Çingiz xan türk idi?
– Şimdi Cengiz hanın türk olubolmaması hiç önemli deyil. Çengiz
han kendi kayıtlarında bütün atalarını
yazmış. “Altun soy oğlu” adlı kitabda,
“Moğolların gizli tarihi”nde bütün
soyunu yazıyor. Çengiz han türk olsa ve
ya olmasa hiç önemli deyildir. Önemli
olan Çengiz hanın torunlarının türk
olması, altun oğlunun türk olmasıdır.
Altun oğlunun devletinin kuruluşunda
türklük vardır. Bütün üyeleri türkçe
konuşur, türke hükm edir. Çengiz han
USTAD dərgisi \ May 2016

moğol ola bilir. Amma omuzlarında
türkler vardır. Töresi türk töresidir.
Ordusu türk töresi üzerinde kurulmuşdur.
Bu gün karşımıza, – “Çengiz han
moğoldur”, – diye çıka bilenlere, –
“Tamam o moğoldur, amma türke hükm
etdi”, – diye biliriz. Çünki kendi soyunu
yazmıştır Çengiz han. Çengiz hana
Çengiz adını veren Gökçe Şaman
türkdür. Cengizin türkcede deniz olduğu
söyleniyor bu gün. Cengiz denizden
gelmedir. Bu adı veren türk bir şamandır.
Türkün keçmişindeki din adamlarına,
Şamana laf edenler namussuz
adamlardır.
– Filmdə şamanizm vəhşət
doğuran bir inanc kimi təqdim
edilir...
– Onlar namussuz adamlar. Bu gün
hala şamanizme inananlar var. Birilerinin
dinine hakaret etmek şerefsizliktir.
Bunu açık-açık söylüyorum. Yani benim
keçmişteki inancıma iyi ve ya kötü, İslam
geldi müslüman oldum, amma keçmişime
söven haindir, şerefsizdir. Bunu kötü
göstermeye çalışan da amaclı adamlardır.
Onların amacı başkadır. Onların amacı
aslan türklüyü yok etmekdir. Kama,
vaksıya söz söyleyen türklere söz
11
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söyleyer. Yani düşman olan kam deyildir,
şaman deyildir, vaksı deyildir. Düşman
olan türkdür onun gözünde. Adam
aslında dolayı yollarla türklere söz etmek
istiyor. Şimdi türke aid her şeye söz
etmek isteyenler onun inancına da söz
ederler, keçmiş tarihine de söz ederler.
Yarın öbür gün bu adamın ağzından,
– “Mete xan yoktur”, – diye bir söz
duysam ben şaşmam. Çünki bu
adamın amacı türkü yok etmekdir.
Kafaları milli diyil. Milli olmayan kafadan
her şey beklenir. Önce düşünce milli
olacak, kafa milli olacak. Ben milli
düşünmeyen adamın sözüne bakmam.
Bunların hedefi belli, yanlış insanlardır.
Ahmak insanlardır. Ona-buna alet olmuş
insanlardır. Kendi düşünceleri deyildir.
– Ahmet hoca , “Həsən
Sabbahı” yazdınız ve tarixdə, tarixi
romanlarda fərqli təqdim edilən
bir şəxsiyyət var önümüzdə. Hətta
Azərbaycan dramaturqu Hüseyn
Cavidin “Xəyyam” pyesində də,
digər yazarların əsərlərində də var.
Yəni bunlarda Həsən Sabbah yaxşı
görünmür. Mənfi obrazdır. Amma
sizin mövqeyiniz bir az fərqlidir.
Həsən Sabbah sizin romandan sonra
insanda simpatiya doğurur.
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–Roman da yazsam, tarih de yazsam
kendime şu sözü verdim – “Asla
yanlış yazma, yalan yazma. İftiralara
kulak asma, kendin araşdır, doğruyu
bul”. Hasan Sabbah hoşumuza gitsin,
gitmesin, beyenelim, beyenmeyelim,
bu, bir direnişin, karşıkoymanın adıdır.
Farklı bir meshebde olması, farklı bir
inancda olması ona hakaret etmemizi,
iftira atmamızı gerektirmez. Hasan
Sabbah yalnızca Marko Polo denen bir
adamın anlatdıkları üzerine şerefsizce,
namussuzca suçlanmıştır. Hakkında çok
iftiralar atılmışdır. Oysa o, bir meshebin,
dini inancın büyüyüdür. Kimsenin elinde
yeterli kanıt olmadan bir meshebin, bir
inancın büyüyüne iftira atmaya hakkı
yoktur. Ben tarihe tarafsız bakan bir
kişi olarak kendi araşdırmamı yaptım.
Kimsenin ağzına bakmadım, kimsenin
dediyine bakmadım. Sonuçta ortaya
bir mücadele çıktı. Bir yandan atalarım
olarak selçuklar ve buna karşı koyan
Hasan Sabbah çıktı. Bu mucadelede
ben Nizamül-mülk ve İmam Qazali
deye iki isimle karşılaşdım. Bu iki ismin
din adına Hasan Sabbahı kötülemek
ve kötü düşünmek istediyini gördüm.
Selçuklu burda tarafsızdır, o, devletinin
mücadelesini veriyordu. Hasan Sabbah
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da meshebinin var olma mücadelesini
veriyodu. “Hasan Sabbah” romanında
ben olaylara tamamen tarafsız baktım,
ne selçuk deye kötülük etdim, ne Hasan
Sabbaha kötülük etdim. Olayı olduğu gibi
anlatdım. Ortaya bir karşılıklı kavqa çıktı.
Bu kavqadan asıl olan inanc mücadelesi
idi. Hasan Sabbah savaşında haklı idi.
Selçuk da savaşında haklıydı, devletin
bütünlüyünü korumaya çalışıyordu. Ama
Hasan Sabbaha inanan kütleler öncelikle
inanclarını öne çıkardıkları üçün inanc
mücadelesi veriyorlardı. Selçuklu ise
buna karşı devlet bütünlüyü mucadelesi
veriyordu. Selçuklu da haklıydı, Hasan
Sabbah da haklıydı. Selçuklu kötü deyildi,
Hasan Sabbah kötü deyildi. İkisinin
mucadelesinde ben tarafsız kaldım.
Olduğu gibi olayları anlatdım. Bunun
sonucu olarak “Hasan Sabbah” romanı
ortaya çıktı. Bu romanımın okunmasını
isterim, böylece atılan iftiralar Hasan
Sabbaha atılan haşhaşi, hurilerle geçirdiyi
zamanla ilgili iftiralar ortadan kalkar.
Hasan Sabbahın Alamüt kalesinde
öyle bir müşkülat vardır ki, orda kadın
bile bulunmazdı. Asker sayısının yeterli
derecede tutulması için küçük bir kale idi.
Kadın bulunmayan bir ortamda hurilerle
ilgili hikayeler anlatılıyor. Bu yalandır,
iftiradır. Ben doğrucu bir yazarım,
iftiralara asla izin vermem.
– Sizin sözünüzə qüvvət olsun,
əgər Hasan Sabbahın hurilərlə
görüşməsini pisləyən biri varsa,
o zaman xəlifəliyin sarayındakı
cariyələrin adını niyə hurilər
qoymurlar?
– Bu doğru, amma Hasan Sabbahın
kalesinde kadın yok ki, huri olsun.
Tamamen iftira.
– Qadınsız bir saray ola bilərdi?
– Olurdu, evet. Kaledeki gücü sonuna
kadar kullanmak için kendi hanımını
bile kaleden uzaklaştırdı. Dedi ki, al
çocuklarını git. Hasan Sabbah koyduğu
kurallar nedeni ile oğlunu bile ittiham
etmiş biridir. Kuralına sadik bir insandır.
Haşhaşin inanmaktan gelen bir tanımdır.
Zamanla haşhaşine çevrilmiş. Haşhaşin
inanmakla ilgili, bağlılıkla ilgilidir, haşhaşa
çevrilmiş. Zamanla Marko Polo bu kaleyi
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uzaktan görmüş, o bölgeyi sünnilere
soruyor, artık kale Hülakü han tarafından
yıkılmış, burasının Alamut olduğunu
öyrenir, ne vardır burda? İşte haşhaşinler
filan vardır. Ordakı mövcud zihniyyat
– anlatdığı üzerine oturub duyduklarını
gerçek gibi yazıyor. Abartarak yazıyor.
Marko Polo yalançıdır. Olmayanları
anlatan bir adam. O, olmayanı Hasan
Sabbah üzerine yüklüyor. Hasan
Sabbahla ilgili yalanların temeli budur.
Fedaileri varmıdır? Evet, fedaileri vardır.
Hasan Sabbah kaleni korumak için
fedailerini kullanmışdır. Çünkü bir var
olma mucadelesi veriyordu. Zamanın
Selçuklu devletine de çok zor anlar
yaşatmışdır. Bu başka. Amma ona
yalan söylemek başka iş. Ben olduğu
gibi yazdım. Evet, Sultan Senceri tehdid
etmişdir, Melik şahı da tehdid etmişdir.
Fedaileri zaman-zaman büyük işler
yapmışlar, Nizamülmülkü öldürmüşler.
Amma bunlar hep varlık mucadelesidir.
– Bu hadisə hətta terrorun
başlanğıcı kimi də götürülür.
– Batı olaya böyle bakar. Batı için
İslamda ne varsa terrorün merkezidir.
İsmailliye de İslamın bir koludur. Hasan
Sabbahın inandığı, bağlandığı İsmailliyye
meshebi. Hasan Sabbah İsmayilliyyenin
büyüyüdür. Hasan Sabbah kendisine
imamın vekili dedi. Belki bizim kabul
etmedigimiz doğruları olan İsmayilliye
meshebini kabul edenler var, ben onlara
niye karşı çıkıyım. Niye onları kötüleyim.
Olduğu gibi anlatırım.
Bu gün Türkiyede Hasan Sabbaha
deyer veren insanlar var. Ben bunların
kalbini niye yalan söyleyerek kırayım.
Şielerden Hasan Sabbaha iyi gözle
bakanlar var. Bunlara ben niye kötülük
edeyim. Ben olayı olduğu gibi anlatdım.
Ne ise odur, doğrusu odur. Ne huri
vardır ortalıkda, na haşhaşi. Bunlar
hep yalandır. Hasan Sabbaha inanan
insanların fedailiyi vardır. Alamutu
korumaya çalışan insanlar vardır. Bunlar
Selçukluyla menfaat mucadelesine
girmişler. Selçuklu bunlarla savaşmıştır.
İki taraf bir-birini kırmıştır.
– Hocam, sizin 56 yaşınız var indi.
40 yaşınızdan sonra romanlarınız
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çap olundu.
– Bu da ayrı bir hikaye, ben kitap
yazarken çevremde kitab yazdığımı
kimseye söyleyemedim. Daha 20
yaşından kitap yazdım. Yazdım yazdım bi
tarafa atdım. Amma sporçuydum, boks
yapıyordum, taekvando yapıyordum,
siyah kemerim var. İyi sporçuydum. 6
sene boks yaptım. Universite takımından
hiç eksik olmadım. Bu yapıda sert bir
insanın kitap yazdığını ben kimseye
söyleyemedim. Devamlı yazdım, bir ara
ayrıldım, sonra durmadan yazdım. Bir
gün nasib oldu bir arkadaşım söz konusu
iki kitabımı basmaya karar verdi. Basında
ilgi görünce bunun arkası geldi. 2004
yılında benim evimde 30 tane kitap
vardı. Yani hep yazdım, koltuğun altına
alıb da basdırmıyordum. Yayın evine
gedib, – “Ben kitab yazdım”, – demeye
utanıyordum. Bir anda ilgi görünce
şaşırdım. Ve kitablarım basılmaya
başladı. Yani 20 sene yazdım, 40 yaşdan
sonra basdırmaya başladım. Şu anda
40 romanım var. Benim şu anda 200e yakın hikayem var, amma sadece 1
hikaye kitabım çıkmış.
– Maraqlıdır, maraqlıdır... 40
yaşdan 56 yaşa 40 roman.
– Bu basılma süreci, yazılma sürec
diyil. Şu anda 10 tane yedekde kitabım
var basılmayı bekliyor.
– Azərbaycan ədəbiyyatı ilə
hansısa bir tanışlığınız varmı?
– Şimdi dünyada edebiyyata
yakışan bir dil söyleseler bana,
özellikle şiire yakışan, kitaba
yakışan bir dil deseler, Azerbaycan
türkcesi derim. Şimdi ben şuna
inanırım – Tanrı türk budunlarını
yaratırken hepsine bir görev vermiş.
Diyelim ki, Oğuzun boylarından
her birinin bir ayrı yeteneyi vardır.
Azerbaycan türklerinin özelliyi de budur:
çok güzel söz söylerler. Dilleri söze,
şiire çok yakındır. Bu gün kullandığmız
marşların, o benim sevdalısı olduğum
“çırpınırdı kara deniz” marşının,
Türkiyede dillerden düşmeyen türkülerin,
şiirlerin merkezi Azerbaycandır. Anadolu
bu yönde bu kadar öyretici deyil. Bu
toprağın, bu dilin ayrıca bir özelliyi var.
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Azerbaycan türkcesi kendine has olarak
sanki şiir yazmak için, türkü söylemek
için yaratılmış. Bir başka güzellik var
onda. Bunun kıymetini bilmiyoruz
şu anda. Azerbaycan edebiyyatı ile
ilgilenmemek mümkünmü. Akla ne
gelirse... O şiirlerin benzerleri yok.
–Azərbaycan oxucusuna xitab
edən bir çox ortaq mövzularımız
var. Alp Arslan, Alp Ər Tonga və bir
çox başqa romanları saymaq olar.
Amma birbaşa bu bölgəyə xitab
edən “Tomris xan” romanıdır. Bizim
ədəbiyyatda bizim tarixdə Tomris
xanı çox təqdir edirlər. Bundan
sonrakı yazılarınız içərisində
Azərbaycan ədəbiyyatının tarixində
diqqətinizi çəkən bir şey olacaqmı?
– Babeki yazmak istiyorum. Çok
istiyorum. Fakat bir-iki Babek okudum,
Azerbaycan edebiyyatından okudum,
ben bu kadar güzel yazamam diye bir
az kuşkuya düşdüm. Çünki çok güzeldi.
Yalnız Babeki yazarsam ben Türkiye
için yazmayı düşünüyorum. Türkiye
Babeki öyrensin diye. Babek çok büyük
bir kahraman. Belki bu gün bazı fikri
zihniyyetler Babeki başka cür tanıtmaya
çalışır. Babek türkün baş kaldırısının
temsilçisidir. İsyan etmek, inancı için
mucadele etmek türkün hakk etdiyi bir
davranış. Bir Babek yazmak niyyetim var.
İnşallah nasib olursa. Amma yazdığım
zaman Azerbaycana diyil de, Türkiye
cumhuriyyetine xitab etmek istiyorum.
Bunun için de Şah İsmayıl düşünüyorum,
Uzun Hasanı düşünüyorum, Uzun
Hasan çok önemli şahsiyyet. Füzulini
düşünüyorum. Bakalım nasib olacakmı.
– İnşallah çabanız, mücadiləniz
türk dünyasının, türk gəncliyinin
özünü dərk etməsinə yardımçı
olar... Yazdığınız romanlarla sanki
bir müəllim kimi yol göstərirsiniz.
Müasir türk dünyasının vəziyyətini,
türk insanının qurtuluşunu nədə
görürsünüz?
– Türk dünyasının kurtuluşu
kendilerine dönmektedir. Başka hiç
bir yolu yok... Özünü savunmaktır.
İnanclarını savunmaktır. Aralarındakı
bağları kuvvetlendirmekdir. Türk töresini
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yaşatmaktır. Türk töresi bellidir. Türk
töresi sayqıdan-sevgiden öteye bir şey
söylemez. Çok çalışmak, üretmek ve
ticaret yapmak zorundayız. Türk dünyası
kendi arasında bağları kuvvetlendirmeli.
Gidiş gelişleri serbest bırakmalı. Bütün
türkler bir olmalı. Bunun başqa çarəsi
yoktur. Karşımızda çok kuvvetli bir dünya
var. Bu dünya dünyayı – acunu kendi
menfaatları için kullanıyor. Bu dünya
kendi, şahsi menfaatları için biz daxil
dünyanın geri kalanını eziyor. Bu zulme
karşı koyacak tek guc türk gücüdür.
Dünyanın bütün ezilen halklarının,
budunlarının kurtuluşu türkdedir. Türk
adaletlidir. Türk yardımseverdir. Türk
dünyayı yöneltmeye kalkdığı zaman
dünya düzene girer. Bir Amerika, bir
Rusiya kimi davranmaz. Yalnız kendini
düşünmez. Tarihe bakın, türk yöneltdiyi
bütün budunlara adaletli davranmışdır.
Bu adaleti yeniden bulmak istiyorsa
dünya türke selama
durmalıdır. Ben de türke
selama duruyorum. Başka
hiç bir şey söylemiyorum.
– Təşəkkür edirəm.
Danışdıqlarımız bizim
“Ustad” dərgisi üçün
hazırlanacaq. Son olaraq
“Ustad” oxucularına,
Azərbaycan oxucularına
deyəcəyiniz nəsə varmı?
– Şimdi benim derdim
gençlerle... İxtiyarlarla
işim yok. Ben de ixtiyar
yaşına girdim, gücüm belli,
yapacağım iş belli. Geleceği
kurmak için sözden
başka, yazmaktan başka
yapacak bişey yok elimde.
Eger Turan kurulacaksa
– gencler kuracak. Ve ya
türk birliyi olacaksa gencler
yapacak bu işi. Genclere
sesleniyorum – çok çalışın,
çalışmaktan başka hiç bir
yolumuz yok. Aranızdakı
bağları kuvvetlendirin.
Sınırları tanımayın.
Azerbaycan sınırı,
Türkiye sınırı, Türküstan,
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Türkmenistan sınırı, Kırqızistan sınırı
sizi durdurmasın. Bu sınırlar bir çizgiden
ibaretdir. Siz aynı dilde konuşursunuz,
aynı kafadansınız, aynı soydan
geliyorsunuz, aynı kanı taşıyorsunuz. Bu
kanın hakkını verin.
Bu kanın hakkı dünyayı
yöneltmekdir. Bu güç sizde var. Bu
gücü yeniden bulmak için elinizden
geleni yapın. Sporda, bilimde, ticaretde,
üretimde en uca noktaya doğru koşun.
Durmayın. Çalışmaktan, üretmekden
başka yolumuz yok. Yoksa onun-bunun
uşağı olarak, onun-bunun kölesi olarak
yaşamaya devam edeceyiz. Bu size
yakışıyorsa devam edin, yakışmıyorsa baş
kaldırın.
– Təşəkkür edirəm, hocam.
Söhbətləşdi: Şəmil Sadiq
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“Ustad”da dərc olunmuş bir yazıya reaksiya
BİR DAHA HİMNİMİZİN
MƏTNİNİN MÜƏLLİFİ BARƏDƏ...

İlham Abbasov
Yenicə nəşrə başlamış “Ustad”
sənət dərgisinin elə ilk nömrəsində
millətimiz və dövlətimiz üçün rəmzi məna
daşıyan bir sənət nümunəsinin – Dövlət
Himnimizin mətninin müəllifi ilə bağlı
məsələni yenidən diqqət mərkəzinə
çəkməsi əlamətdar hadisədir. Xüsusən
ona görə ki, bu mövzu ətrafında 1999-cu
ildən başlamış diskussiya indiyəcən real
nəticə verməyib və məntiqi sonluğuna
çatmayıb. Zənnimcə, lap elə bu günlərdə
Milli Məclisdə Himnin yenidən söhbət
mövzusuna çevrilməsi və ümumiyyətlə,
bu barədə zaman-zaman meydana çıxan
qalmaqallı müzakirələr həm də bununla
əlaqədardır. Dövlət Himnimizin mətninin
müəllifi barədə polemikanın dəfələrlə
yenidən canlanması bu problemin
vacibliyini və həllini tapmayınca
ictimai rəydə aktuallığını saxlayacağını
bir daha sübut edir. Doğrudan da,
dövlətin, millətin bir nömrəli nəğməsi
sayılan Himnin müəllifi barədə şübhəli
məqamların qalması heç də başucalığı
gətirən fakt deyil. Bir qədər mistik
görünsə də, demək lazımdır ki, mətnin
müəllifi ilə bağlı acınacaqlı yanlışlıq
aradan qaldırılmayınca, məsələnin
mayasına qatılmış yalan dəf olunub
həqiqət yerini almayınca, Himn ətrafında
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gedən yersiz söz-söhbət də başa çatana
oxşamır.
Təəssüf ki, Alxan Bayramoğlunun
“Ustad” dərgisinin 1-ci
buraxılışında dərc edilmiş “Dövlət
Himnimizin söz və mətninin müəllifi
kimdir?” adlı məqaləsi də məsələyə
aydınlıq gətirmək əvəzinə, dəfələrlə
söylənmiş arqumentsiz fikirləri
təkrarlamaqla 17 ildən bəri davam
edən mübahisəni yenidən “start
xəttinə” çəkir.
Alxan müəllim polemikanın ilkin
qaynaqlarına toxunmadan bildirir ki, “Bir
çoxu bu fikrə düşdü ki, imzaya əsasən
şeiri Camo (əslində “Cəmo” olmalıdır
–İ.A.) Cəbrayılbəyliyə aid etmək olar”.
Və belə bir iddia irəli sürür ki, guya
2000-ci ilin yanvarında Ədəbiyyat
İnstitutunun Elmi Şurası bu məsələni
C.Cəbrayılbəylinin qızlarının müraciəti
əsasında müzakirə edib. Halbuki,
Elmi Şura Himnin müəllifi məsələsini
akademik Bəkir Nəbiyevin təklifi ilə
mənim “Himnimizin müəllifi kimdir?”
(“Xalq qəzeti”, 28 iyul 1999) adlı
yazımı müzakirə etmək üçün gündəliyə
salmışdı. Bunu İnstitutun direktoru prof.
Yaşar Qarayevin giriş sözü, direktorun
elmi işlər üzrə müavini prof. Məhərrəm
Qasımlının verdiyi arayış, nəhayət,
müzakirənin Aybəniz Əliyevanın və
mənim çıxışlarımla başlaması bir daha
sübut edir. (Yeri gəlmişkən xatırladım
ki, Cəmo bəyin müəlliflik məsələsini ilk
dəfə artıq xeyli vaxtdır ki, Almaniyada
yaşayan filologiya elmləri namizədi
Aybəniz Əliyeva 1999-cu ilin əvvəlində,
“Respublika” qəzetində dərc olunmuş
“Cəmo bəy kimdir?” adlı məqaləsində
qaldırmışdı. Mənə elə gəlir ki, bəzilərinin
C.Cəbrayılbəylinin müəllifliyini cığallıq
həddinə çatan bir inadkarlıqla danmağa
çalışması ilk növbədə məhz bu amillə
bağlıdır. A.Əliyeva 1919-cu ildə
hökumət mətbəəsində nəşr edilmiş
“Milli nəğmələr” kitabında indiki
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Cəmo Cəbrayılbəyli
Dövlət Himnimizin mətninin – “Vətən
marşı” şeirinin “Cəmo bəy” imzası
ilə çap olunduğunu ilk dəfə aşkara
çıxarmış və bu barədə ilk dəfə məlumat
vermişdi. Bu faktın o vaxtacan geniş
ictimaiyyətə məlum olmamasının səbəbi
nə idi? Məsələ bundadır ki, Cümhuriyyət
dövründə nəşr olunmuş bir çox çap
məhsulları kimi həmin kitab da sovet
dönəmində qapalı fondda saxlanıldığı
üçün tədqiqatçıların diqqətindən
kənarda qalmışdı. Kitab ümumi
istifadəyə verildikdən sonra isə ilk dəfə
A.Əliyevanın rastına çıxmışdı).
C.Cəbrayılbəylinin qızlarına gəlincə,
onların bu polemikaya ümumiyyətlə dəxli
yox idi. Onları jurnalist Təranə Nuriyeva
yalnız mənim məqaləm dərc olunandan
sonra axtarıb tapmış, haqlarında yazı
çap etdirmişdi. Bu ağbirçək xanımlar
məsələ ilə bağlı bircə fikir demişdilər:
“Biz bu şeirin atamıza məxsus olduğunu
bilirdik və haqq-ədalətin gec-tez öz yerini
tutacağına inanırıq”.
Əslində, yuxarıda “şübhəli məqam”
dediyim amil də real yox, süni şəkildə
yaradılmış, uydurma bir məsələdir.
Himnin mətninin Cəmo Cəbrayılbəyliyə
məxsusluğu o qədər açıq-aydın, göz
önündə olan bir gerçəklikdir ki, bu
həqiqətin öz yerini indi olmasa da, 3 il,
5 il sonra mütləq alacağı zərrə qədər də
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şübhə doğurmamalıdır. Sadəcə olaraq,
biz bir millət və dövlət olaraq bu həqiqəti
etiraf etməkdə nə qədər geciksək,
bizə utanc gətirən bu fakt da o qədər
şiddətlənəcəkdir.
“Himnin mətninin Əhməd Cavada
məxsus olmasına zərrə qədər də şübhə
yoxdur,” – deyənlər diskussiyanın
gedişində heç bir dəlil-sübut gətirə
bilmədilər. Həqiqət isə budur ki, bu mətn
Himn kimi təsdiq olunan günə qədər
heç zaman, heç yerdə Ə. Cavadın adına
çap olunmayıb. Heç kim, heç yerdə
yazmayıb ki, Ə. Cavad AXC Himninin
müəllifi idi. Nə onun dostları, nə də
düşmənləri. Nə ondan donos yazanlar,
nə də mədhiyyə qoşanlar. Hətta ona
qarşı saxta, qondarma ittiham irəli sürən
NKVD cəlladları da belə bir “dəyərli
faktı” nəzərdən qaçırmışdılar. Yalnız 8017
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ci illərin sonlarında – meydan hərəkatı
zamanı bu yanlış ideya ortaya çıxıb
və bu zaman əsərin müəllifini “səhv
salmaqdan” başqa ikinci acınacaqlı
yanlışlığa da yol verilib: Üzeyir bəyin
Himn kimi nəzərdə tutaraq yazdığı
“Azərbaycan Milli marşı” kənarda
qoyularaq gənc əsgərlər üçün yazdığı
“Azərbaycan” marşı Himn kimi qələmə
verilib. Təəssüf ki, polemikaya qoşulan
müəlliflərin çoxu fikir söyləyərkən bu
amili nəzərə almırlar. Hətta Ə. Cavad
AXC himninin mətnini yazmış olsaydı
belə, o, bu əsər deyildi. Bir daha
xatırladım ki, Himnin (Milli Marşın)
sözlərini Ü.Hacıbəyov özü yazmışdı.
Vaxtilə Ə. Cavadın müəllifliyini
coşqunluqla müdafiə edən bəzi
müəlliflər indi – “müəllifin kim
olmasının nə fərqi var?” – deyə
məsələnin əhəmiyyətini azaltmağa
çalışırlar. Bunun fərqi yalanla
həqiqətin fərqi qədərdir. Belə
deyənlər özlərinin bircə sətir yazısının
başqasının adına getməsinə razı
olmazlar. Biz bu yalanı yaşatmaqla
həm qeyrətli, vətənpərvər ziyalımız
C.Cəbrayılbəylinin haqqını danır,
həm də görkəmli şairimiz Ə. Cavadı
özünün xəbəri olmadan plagiator
kimi qələmə verir, hər ikisinin
ruhunu incidirik.
“Müəllifin kimliyini müəyyənləşdirmək
jurnalistlərin yox, mütəxəssislərin,
ədəbiyyatşünasların işidir”, – deyənlər
AMEA Ədəbiyyat İnstitutu Elmi Şurasının
səmimi insan, həqiqi alim, vicdanlı ziyalı
mücəssəməsi olan mərhum professor
Yaşar Qarayevin sədrliyi ilə himnin
müəllifinin Ə.Cavad olmaması
barədə çıxardığı və haqqında
mətbuat səhifələrində informasiyalar
verilmiş qərarı, sadəcə olaraq,
qulaqardına vururlar.
Polemika iştirakçılarının dilində o
zaman da, indi də tez-tez səslənən
“Himnin mətni zəifdir” fikrinə münasibət
bildirmək istərdim. Məhz bu yanlış
mövqe mətnin ciddi şəkildə redaktə
olunması, ya da tamam dəyişdirilməsi
barədə “ideya”ların meydana gəlməsinə
rəvac verib. Bir coxları yeni mətn
seçilməsi, yaxud yazılması üçün
komissiya yaradılmasını, kimlərinsə
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münsif seçilməsini təklif ediblər. Çox
mənasız fikirdir. Sanki, kimsə mahnı
üçün mətn seçməyi böyük bəstəkar
olmaqdan əlavə. həm də görkəmli
ədib – dramaturq olan, “Koroğlu”dan
başqa bütün səhnə əsərlərinin
mətnini, o cümlədən şeir parçalarını
da özü yazmış, onlarla mahnı və
marş üçün mətn seçmiş Üzeyir
Hacıbəylidən yaxşı bacaracaqmış...
Üzeyir bəy bu mətni (Cəmo bəyin “Vətən
marşı” şeirini) bəyənib, seçib və onun
əsasında möhtəşəm bir əsər yaradıb.
Himnimiz, həqiqətən, hamınınkından
gözəldir. Onun nə mətninə, nə də
musiqisinə toxunmaq olmaz. Sadəcə
olaraq, müəllifin haqqını bərpa etmək
lazımdır.
A.Bayramoğlunun məqaləsinə
qayıdaraq birmənalı şəkildə bildirmək
istəyirəm ki, “Cəmo bəy” imzasının
C.Cəbrayılbəylinin adaşı olan Cəmo bəy
Hacınskiyə heç bir aidiyyəti yoxdur.
Yazı-pozu işində “imzadaş” anlayışı
mövcud deyil, bir müəllifin işlətdiyi
imzanı başqa birisi işlədə bilməz.
Məsələn, çağdaş ədəbiyyatımızda “Elçin”
imzası Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevə
məxsusdur. Ondan sonra ədəbiyyata
Elçin adlı nə qədər müəllif (məsələn,
Elçin Səlcuq, Elçin Hüseynbəyli, Elçin
Mirzəbəyli və s.) gəlsə də heç birinin
“Elçin” imzasından istifadə etməyə
ixtiyarı yoxdur. Mətbuat tarıximizin
nüfuzlu araşdırıcısı Qulam Məmmədli
“İmzalar” kitabında yazır ki, “Cəmo
bəy” imzası yalnız C.Cəbrayılbəyliyə
mənsubdur. Bu imzanın “Cəmo bəy
Aciz”, “Cəmo bəy Aciz Şirvani”
variantları da var. Həmin imza ilə
C.Cəbrayılbəylinin mətbuatda onlarla
yazısı, o cümlədən şeirləri çap olunub.
(Bəlkə, C.Hacınskini bu əsərlərə də şərik
edək?!) Professor Alxan Bayramoğlu
kifayət qədər ciddi tədqiqatçıdır, bütün
bunları bilməyə bilməz. Amma bilə-bilə
yazır ki, “C.Cəbrayılbəyliyə gəlincə,
o nə belə şeirlər yazıb, nə də “Cəmo
bəy” imzasından istifadə edib”. Təəssüf
və heyrət doğuran bir iddiadır.
Təbii ki, mütəxəssislərin bu cür qeyrisəmimi mövqeyi adi oxucular arasında
da çaşqınlıq yaradır. Məsələn, Əhməd
Cavadın nəvəsi Anar Axundzadə
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“Azadlıq” radiosuna verdiyi müsahibədə
deyir ki, “O zaman Cəmo Cəbrayılbəyli
adında bir nəfər varmış. O adamın heç
bir şeiri yoxdur...” Televiziya aparıcısı
Rahib Azəri isə “Sirdaş” verilişinin
son buraxılışlarından birində nəyə
əsaslandığını bildirmədən özündənrazı
bir əda ilə bəyan edir ki, himnin mətnini
Mikayıl Müşfiq yazıb. Bu, lap təzə
bir sözdür. Bu adam heç olmasa onu
fikirləşmək istəmir ki, bu əsər yazılanda
Müşfiqin cəmi on yaşı vardı.Diplomatlar
demiş, şərhə ehtiyac qalmır.
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında
C.Hacınskinin guya şeirlər yazması
barədəki qeyd isə kökündən yanlışdır
və heç bir faktla təsdiq olunmur.
Çox güman ki, ixtisasca tarixçi olan
ensiklopediya tərtibçilərinin qapalı
fonddan istifadə etmək imkanı varmış.
Orada “Milli nəğmələr” kitabında
Cəmo bəy imzası ilə “Vətən marşı”
şerini görən kimi onu dərhal tanıdıqları
Cəmonun – C.Hacınskinin adına
çıxıblar. Qeyd edim ki, orada bu
şeirin himn mətni olması barədə və
ümumən himn haqqında bir kəlmə də
yoxdur. Ola bilsin, C.Cəbrayılbəylini
ümumiyyətlə tanımırmışlar (Həqiqətən
də, o ensiklopediyada C.Cəbrayılbəyli
haqqında məqalə yoxdur.) Ancaq filoloq
mütəxəssislər yaxşı bilirlər ki, ədəbiyyat
tariximizdə “Cəmo bəy” imzalı şair
yalnız Cəmo Cəbrayılbəylidir. O bu imza
ilə “belə şeirlər” çox yazıb. Buna əmin
olmaq üçün o dövrün ədəbiyyatının ən
nüfuzlu mütəxəssislərindən olan mərhum
professor Məmməd Məmmədovun
rəhbərliyi ilə hazırlanmış iki mənbəyə
– “Pedaqoji mühit və uşaq ədəbiyyatı”
kitabına (1992) və “Azərbaycan klassik
uşaq ədəbiyyatı antologiyası”na (1998)
bir daha nəzər salmaq kifayətdir.
Bir də ki, ASE-ni mötəbər mənbə
saymaq nə dərəcədə doğru olardı?
Orada yazılanlara qalsa, heç Üzeyir
bəy də Himnin müəllifi deyil,
çünki bu barədə, ümumiyyətlə,
onun Cümhuriyyət dövrü fəaliyyəti
barədə və ümumiyyətlə Cümhuriyyət
haqqında həmin ensiklopediyada
heç nə yazılmayıb. Orada yazılanlara
qalsa, S.Şaumyan və 11-ci Qızıl ordu
Azərbaycan xalqının xilaskarlarıdır.
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Üzeyir Hacıbəyli
Tariximizin 1918-1920-ci illər dövrü isə
yalnız ağ ləkədən ibarətdir.
Bir daha C.Hacınski şəxsiyyətinə
qayıdaraq fikrimi yekunlaşdırmaq
istəyirəm: O yalnız rus dilində yazdığı
məqalə və resenziyalarını ancaq “Qubalı”
imzası ilə çap etdirib. Heç zaman “Cəmo
bəy” imzasından istifadə etməyib.
(Əlbəttə, söhbət hansısa kargüzarlıq
sənədlərindən yox, mətbuatda çap
olunmuş yazılardan gedir.)
C. Hacınskinin nə azərbaycanca bir sətir
yazısı, nə də hər hansı dildə bir misra
şeiri var. Varsa, göstərsinlər...
P.S. Himnimizin mətninin müəllifi ilə
bağlı müzakirələrin bütün materialları ilə
tanış olmaq istəyən oxuculara Azərbaycan
Milli Kitabxanası. Elektron kitabxana.
Abbas İlham. “Himnimizin müəllifi…”
kitabına baxmağı məsləhət görərdik.
Redaksiyadan: Yazı çapa
hazırlananda müxbirimiz Rahib Azəri ilə
əlaqə saxladı. O, verlişdə səsləndirdiyi
məlumatları tarix muzeyindən
götürdüyünü bildirdi.Çox güman ki,
müəyyən yanlışlıqlar olubdur.
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Baninin təhqir elədiyi əri
və ilk dəfə yayımlanan fotolar

Dilqəm Əhməd
Azərbaycan əsilli fransız yazıçısı
Banin (Ümmülbanu) “Qafqaz günləri”
əsərində əri ilə bağlı bir sıra məqamlara
toxunur. Adını Cəmil kimi təqdim etdiyi
adam haqqında Banin bu kimi aşağılayıcı
ifadələrdən istifadə edir:“Cəmili xoşlamır,
ondan zəhləm gedirdi; Qalın qaşları
altından bir cüt hiyləgər göz parlayırdı;
Burnu çox uzun, səsi isə cır idi; Bakının
başqa kişiləri kimi qumarxanada vaxt
keçirə bilirdi; O, çox da zəkalı deyildi;
Saçının qırmızı rəngi məni lap haldan
çıxarırdı; Özümü onunla bir çarpayıda
təsəvvür edəndə tüküm ürpəşir, gözümün
önünə gələn ər-arvad münasibəti ürəyimi
bulandırırdı; İstəmirdim ki, zəhləm
getmiş, murdar, nifrətəlayiq Cəmilə ərə
gedim; Onunla birgə yatmaq fikri mənə
əzab verirdi; Ondan zəhləm gedir, özünü
yaraşıqsız, ağlını isə yarımçıq hesab
edirdim…”
Ümumiyyətlə, kitabda bu kimi ifadələr
çoxdur. Bəs, Baninin ərindən bu qədər
nifrət etməsinə səbəb nə idi?
***
Azərbaycan Cümhuriyyəti ruslar
20

tərəfindən işğal olunandan sonra
həbs edilənlər arasında Baninin atası,
keçmiş milyonçu və Ticarət naziri Mirzə
Əsədullayev də var idi.
Bir müddət sonra Bakının tanınmış
gənclərindən biri yeni hökumətdəki
komissar tanışı vasitəsilə Əsədullayevi
həbsdən çıxarmağa nail olur. Bunun
müqabilində isə keçmiş nazir qızını ona
ərə vermək məcburiyyətində qalır.
Banin yazır: “Cəmillə görüşdən
sonra atam məni yanına çağırıb onun
elçiliyi barədə söhbət etdi: “Cəmil məni
azad edib. O olmasaydı, Allah bilir
həbsxanadan nə vaxt çıxacaqdım. Onun
xidməti tək bununla bitmir. Mən xaricə
getmək istəyirəm, özün yaxşı bilirsən ki,
pasport almaq nə qədər çətindir. Amma
Cəmilin komissar dostu kömək edə bilər.
Mən səni məcbur edə bilmərəm, ancaq
xahiş edirəm bütün bunları fikirləşəsən.
Onu da demək istəyirəm ki, Cəmil çox
mərd oğlandır, təhsillidir, biliklidir, iş
bacarandır; hələ üstəlik səni sevir də.
Axı nəyə görə ona “yox” deməlisən?
Yenə də təkrar edirəm ki, səni heç kəs
məcbur etmir. Get fikirləş, sabah cavabını
bildirərsən”.
Banin atasına bu qədər yaxşılıq
etmiş bir şəxslə evlənməyə razı olur:
“Özümdən asılı olmayaraq cavab
vermişdim ki, necə istəyir, elə də olsun”.
Beləliklə, onlar evlənirlər və Cəmil
onlar üçün son vəzifəsini də görür:
keçmiş nazir və qızının xaricə getməsi
üçün pasport təşkil edir.
Onlar əvvəlcə İstanbula gedir,
şəhəri gəzirlər, Fransaya getmək üçün
gözləyirlər. Tiflisdə olduğu kimi, Banin
İstanbulda da şən günlər keçirir, tezliklə
Avropaya-azadlığa qovuşacağına
görə hər gününü əyləncə ilə başa
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vurur: “Günüm məclislərdə və gecə
kabarelərində ötdüyündən vaxt da tez
gəlib keçirdi. Amma mən çox tələsirdim.
İstanbuldan Cəmilsiz gedəcəyimi bildiyim
üçün tələsirdim”.
Nəhayət, pasport alınır və
Ümmülbanu Cəmilsiz Parisə doğru yola
düşür. “Qafqaz günləri”nin sonluğunda
onların vağzalda əbədi ayrılması barədə
qeydlər var: “Onun cır səslə dediyi son
sözlər bunlar idi: – Məktub yazarsan,
eləmi? Məni unutmazsan ki?”...
Banin onu ər olaraq unutdu, amma
əsərinin qəhrəmanı kimi mənfi bir şəxs
kimi əbədiləşdirdi. Halbuki, atasını
həbsdən çıxaran, onların Avropaya
getməsinə bilavasitə kömək edən bu şəxs
əbədi minnətdarlıq hissi ilə yad edilməli
idi. Banini haradasa başa düşmək olar:
sevmədiyi, özündən 20 yaş böyük
şəxsə ərə verilmişdi. Amma bu şəxs
onu sevirdi, bolşeviklərin hakimiyyəti
dönəmində keçmiş Cümhuriyyət nazirinə
kömək etmişdi, onu bir ömür azadlıqda
yaşayacağı Parisə yola sala bilmişdi.
Qeyd edək ki, Baninin atası Mirzə
Əsədullayev 1875-ci ildə Bakıda
milyonçu ailəsində doğulub. Atası Şəmsi
Əsədullayev iri sahibkar, neft sənayeçisi
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idi. O, erkən
yaşlarından
atasının neft
şirkətində əmək
fəaliyyətinə
başlayıb. 1903cü ildə atası
Moskvaya
köçəndən sonra
Bakıdakı işlərlə o
məşğul olmağa
başlayıb.
Cümhuriyyət
dönəmində
o, Fətəli xan
Xoyskinin təşkil
etdiyi üçüncü
hökumət
kabinetində
ticarət və sənaye naziri vəzifəsinə təyin
edilib.
1919-cu ilin yazında Xoyski hökuməti
istefaya çıxdığı üçün, Əsədullayev də
nazir vəzifəsini itirir. Cümhuriyyətin
işğalından sonra isə 1920-ci ilin mayında
həbs edilir.
Baninin Cəmil adlandırdığı şəxsin
dəstəyi ilə o, həbsdən qurtulur və ölkəni
tərk edir. Ömrünün sonuna kimi Parisdə
yaşayır, 1936-cı ildə vəfat edir.
Mirzə Əsədullayev digər milyonçu
Musa Nağıyevin qızı Ümmülbanu ilə
evlənmişdi. Ümmülbanu dördüncü
övladını dünyaya gətirərkən vəfat edir,
ona görə də uşağa anasının adı qoyulur.
Bu qız Banin idi.
İndi isə gələk Baninin ancaq
təhqir edərək yada saldığı və “Cəmil”
adlandırdığı şəxsin kimliyinə.
Qeyd edək ki, “Qafqaz günləri”ndə
bəzi şəxslərin adları olduğu kimi
saxlanılsa da, bəzilərinin adı dəyişdirilib.
Baninin “Cəmil” adlandırdığı ərinin əsl
adı Balabəydir.
Balabəy Qocazadənin kimliyi ilə bağlı
mühacirətdə çap olunan “Azərbaycan”
jurnalında “İtkilərimiz” başlığı altında
bir məlumat var. “Balabəy Kocagil”
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adlı həmin yazıda kiçik foto da təqdim
edilib: “İstanbuldan verilən xəbərə görə,
tanınmış və hər kəs tərəfindən sevilən
yurddaşlarımızdan Balabəy Kocagil
səksən yaşlarında, keçirdiyi infarkt
nəticəsində həyata gözlərini yumub.
Azərbaycanın paytaxtı Bakının tanınmış
ailələrindən Aşurbəylilərə mənsub olan
Balabəy Bakıda və Belçikanın Lyej
şəhərində təhsil alıb. Azərbaycanın
istilasından sonra Türkiyəyə
sığınan ən köhnə qaçqınlardan
biridir. Bir müddət Beykoz şüşə
fabrikində məmur olaraq çalışıb
və yaş həddini doldurduqdan
sonra təqaüdə çıxıb. Birbaşa
siyasi fəaliyyətlə əlaqəsi olmasa
da, mərhum Məhəmmədəmin
Rəsulzadənin rəhbərliyi altında
Türkiyədə və Türkiyə xaricində
Müsavat bayrağı altında aparılan
bütün milli fəaliyyətləri əvvəlindən
sonuna qədər əlindən gələn hər cür
vasitələrlə dəstəkləyib.
Rusca və fransızca bildiyi üçün
Azərbaycan haqqındakı arxeoloji
əsər və yazıları maraqla tədqiq edər
və dərgimizdə istifadə edilməsi üçün
qaynaq olaraq bizə göndərərdi.
Balabəy mütəvazi, hər kəsə yardıma
hazır, gözəl ürəyə sahib bir insan
idi. Bu səbəbdən ölümü hamımızda
22

dərin hüzn yaradıb.
Rəhmətlə anır, qohumlarına,
dostlarına və yaxın
yurddaşlarına başsağlığı
diləyirik” .
Balabəyin Belçikada
təhsil alması ilə bağlı
Baninin də əsərində bir
qeyd var: “Cəmil Bakının
gözəçarpan, təhsili yarımçıq
qalmış gənclərindən sayılırdı.
O da “az qala” mühəndis
olacaqmış, Lyej şəhərində üç
il təhsil almış, bir az fransız
dilini öyrənib, bir belçikalı
məşuqəni də qoltuğuna
vurub geri qayıtmışdı”.
İstanbulda çəkilən iki foto
Şəxsi kolleksiyamda iki maraqlı foto
var. Birinci fotonun arxasında yazılıb:
“Hürriyyət təpəsində. 9 haziran 1924.
İstanbul. Yekşənbə. Saat 5 tamamda.

USTAD dərgisi \ May 2016

maraqlı

Balabəy Qocazadə. Mirzə Əsədullayevin
kiçik qızı, Balabəyin rəfiqəsi”.
Şəkildə
Müsavat
Partiyasının
qurucularından, Cümhuriyyət dönəmində
parlament üzvü olmuş Abbasqulu
Kazımzadə ilə yanaşı, azərbaycanlı yazıçı
Banin (Ümmülbanu), yoldaşı Balabəy
Qocazadə və bir qadın təsvir olunub.
Digər fotoda da eyni şəxslərdir.
Əldə etdiyimiz fotodan görünür ki,
Balabəy Qocazadə xanımı ilə İstanbula
gedərkən orada mühacirlərlə görüşüb və
birgə şəhər gəzintisinə çıxıblar…
Təəssüf
ki,
Banin
“Qafqaz
günləri”ndə bu barədə yazmayıb.
Beləliklə, Balabəy Qocazadədən
ayrılan Ümmülbanu Parisə yollanıb.
Burada maneken, mağazada satıcı,
dəftərxanada katibə, tərcüməçi işləyib.
Fransalı
dostlarının
məsləhəti
ilə
xatirələrini yazmağa başlayıb və 1946cı ildə “Banin” imzası ilə “Qafqaz
günləri” kitabını nəşr etdirib. Bu kitab
ona uğur qazandırıb, Andre Marlo,
İvan Bunin, Nikos Kazaçakis, Anri
Monterlen, Ernst Yunger kimi Qərb
yazıçılarında rəğbət oyadıb. İkinci
Dünya müharibəsinin iştirakçısı,
alman yazıçısı və filosofu Ernst
Yungerlə Baninin dostluğu yarım
əsrdən çox davam edib. Banin
hətta Yunger haqqında kitab da
yazıb.
Banin daha sonra “Paris
günləri”, “Ernst Yungerlə
görüş”,
“Mən
opiumu
seçdim”,“Sonra”, “Sonuncu
ümidin
çağırışı”
kimi
əsərlər də qələmə alıb. Son
kitabı – “Mariya mənə nə
danışdı” romanı 1991ci ildə, ölümündən bir
il əvvəl işıq üzü görüb.
Yazıçı İvan Bunin ona
“Şamaxı şahzadəsi” adı
vermişdi.
Banin Azərbaycanın
müstəqilliyinin
USTAD dərgisi \ May 2016

bərpasını
görə bilib. Parisdəki
“Azərbaycan
evi”
assosiasiyasının
üzvü kimi o, görkəmli diplomat Ramiz
Abutalıbovun təşviqi ilə Fransanın kütləvi
informasiya
vasitələrində
Qarabağ
hadisələri ilə bağlı çıxışlar edib.
Fransanın “Fiqaro” qəzeti 1992-ci
il oktyabrın 29-da olduqca kədərli bir
məlumat yayıb: “İlk fransızdilli
azərbaycanlı yazıçı Banin
vəfat edib...”.
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SEVİLƏN, NİFRƏT EDİLƏN, LAKİN
HEÇ CÜR İDRAK EDİLMƏYƏN
QIZILBAŞ ŞAHI!
II YAZI

Dimes Hak Alerli
İstanbuldan yazır

Yalan təbliğatı ustası olan
Gebbels, – “Yalan o qədər böyük
olmalıdır ki, inandırıcı olsun”, –
demişdir. Bu cür təbliğata qarşı
tədbir görülməsi üçün əsrlər əvvəl
Mövla Əli, – “İkiüzlü insanlar
yalana azca doğru qataraq onu
daha təhlükəli hala gətirdilər”,
– deyə xəbərdarlıq etmişdi. Heyif
ki, bu xəbərdarlığa baxmayaraq,
Azərbaycan və Türkiyədə 500 ildir
söylənməkdə olan TƏHLÜKƏLİ BİR
YALAN sadəcə bu iki dövləti deyil,
bütövlükdə TÜRK DÜNYASINI
DÜŞÜNCƏ və RUHANİ İFLİC
vəziyyətinə salmışdır. Bu yalan
ŞAH XƏTAİnin ŞİƏ OLMASI
YALANIDIR!

Əli Şəriəti: HƏDƏFƏ ÇATMAYAN GÜLLƏ və ya
ALİM-MOLLA ZİDDİYYƏTİ…
Fars millətinin dünya fəlsəfi və
sosioloji fikrinə verdiyi ən böyük
simalardan biri Azərbaycan və Türkiyədə
də maraqla oxunan Əli Şəriətidir .
Gəl gör ki, bu nəhəng fikir adamı belə
Şah Xətai və qızılbaşlıq məsələsində
ƏSKİK MƏLUMAT sahibi olduğu üçün
“HANSI ŞİƏ?” adlı əsərində məsələnin
məğzini yetərincə izah edə bilməmişdir.
Bir çox faydalı məqamı açıqlayan bu
əsərin sonundakı tabloda “Əli şiəsi” və
“Səfəvi şiəsi” qarşılaşdırılmışdır (Əli
Şəriəti, “Hansı şiə”, Fəcr yayın evi,
2013, səh.128). Təsbitlər məsələsində
bəzi xüsuslarda fərqli düşüncədə olsam
da, əsas etirazım buna qarşı deyil. Əsas
etirazım Səfəvi şiəsi təyinatınadır. Çünki
əslində bu təyinat “fars mollası+Şah
24

Abbas şiəsi” anlayışı olmalıdır. Zira
bir çoxları tərəfindən qurduğu dövlət
HAQSIZ bir şəkildə “Səfəvi dövləti”
adlandırılan Şah Xətai, ƏSLA ŞİƏ
OLMAMIŞDIR. Şahın qurduğu
dövlətin adı da “Səfəvi dövləti” deyil,
“QIZILBAŞ DÖVLƏTİ” olmuşdur. Alim
və sosioloqların bu çox əhəmiyyətli
dövrü araşdırması əlbəttə ki, vacibdir.
Fəqət ADLARI və ANLAYIŞLARI
DOĞRU SEÇMƏK bu araşdırmaların
ƏSAS ÇIXIŞ NÖQTƏSİ olmalıdır.
Əks halda, bilərək və ya bilməyərək
əsrlərdən bəri davam edən yanlış və
iftiralara yenisini əlavə etmiş olacaqlar.
Və əgər alim və sosioloqlar Şah Xataini
qızılbaş deyil, yalnız və yalnız Səfəvi
dövlətinin qurucusu olan şiə lider kimi
USTAD dərgisi \ May 2016
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təqdim etmək haqsızlığına davam
edərlərsə, o zaman zəhmət çəksinlər
Şah Xətainin əsərlərində ŞİƏLİKLƏ
BAĞLI DƏLİLLƏR tapsınlar ki, biz də
onlara inana bilək. Bu cür dəlilləri tapa
bilməzlər, çünki əksər hallarda sadəcə
ZAHİRİ BƏNZƏRLİYƏ BAXARAQ
HÖKM VERƏN və QƏLİBLƏŞMİŞ
NƏTİCƏLƏRİ BİR-BİRİNƏ ÖTÜRƏN
bu alimlərin Şah Xətainin şəxsində
TÜRKÜN UCA İRFAN İDRAKINI
anlaması imkansızdır. Bu, əlbəttə, onların
qüsuru deyil, çünki təəssüf ki, Şimali
Azərbaycan və Anadolu uzun müddətdir
İrfan elmindən məhrum edilmişdir.
Fəqət istənilən halda Şah Xətai hansısa
sıradan bir hökmdar deyil ki, SUFİ
ŞAHINA SADƏCƏ hansısa bəsit tarixisosioloji ölçülərlə yanaşmaq mümkün
olsun. Və bu alimlərin BORCUDUR ki,
ƏVVƏLCƏ İRFAN ELMİNDƏN az-çox
məlumatlanmış olsunlar ki, Şah Xətai
USTAD dərgisi \ May 2016

kimi UCA BİRİNİ anlaya bilsinlər.
Lakin gəl gör ki, bunu etmədikləri
kimi, üstəlik yanlışları bir-birinə
ötürərək YALANI DAHA
BÖYÜK HALA gətirmiş olurlar.
Şah Xətaiyə ŞİƏ və qurduğu
dövlətə SƏFƏVİ deməyin
NƏDƏN yanlış olduğunu əlbəttə
ki, sübut edəcəyik. Lakin əvvəlcə
çox fərqli iki şəxsin fikirləri ilə
tanış olaq. Onlardan biri, şiə
mollası, digəri isə Şah Xətainin
xeyir-duası ilə Hindistanda
Böyük Moğollar dövlətini qurmuş
Babur Şahdır. Səlcuqlu və
Osmanlı dönəmi mədəniyyət,
zehniyyət, din və təsəvvüf
tarixi, İslama dair tədqiqatları
ilə tanınan (Sünni Osmanlıçıcümhuriyyətçi türkçülük baxışının
bəlkə də ən tanınmış siması
adlandıra bilərik) Türkiyəli alim
Əhməd Yaşar Ocaq “Osmanlı
İmperatorluğunda marjinal
sufilik: Qələndərlər” (Qələndəri
– davamlı məkan dəyişdirərək
haqqı təbliğ edən gəzərgi dərviş
zümrəsi. Azərbaycan insanı
onları “Nəsimi” filmində əyinləri
cır-cındır içində olan uzunsaçlı
dərvişlər kimi xatırlayır) adlı
əsərində yazır: “XV yüzilin sonu XVI
yüzilin əvvəllərində Səfəvi təbliğatı
ilə yeni bir amil (Əhməd Yaşar Ocaq
haqlı olaraq öncəki amil kimi hürufiliyi
qeyd edir – D.H.A.) Osmanlı hüdudları
daxilindəki qələndəri zümrələrə dərin
təsir etdi. Bu amil 12 İmam şiəliyi idi”.
Anadoluda və Rumelində qələndəri
zümrələri arasında özünü göstərməyə
başlayan şiə təsirlərin, İran və Hindistan
qələndərləri arasında ÇOX-ÇOX
ƏVVƏLCƏDƏN (bu və bundan sonrakı
fərqləndirmələr bizimdir – D.H.A.)
mövcud olduğu bilinməkdədir. Bununla
bərabər, şiə çevrələrin qələndərləri ŞİƏ
SAYMAMALARI ÇOX MARAQLIDIR.
İranlı şiə müəlliflər, qələndərilərin
özlərini şiələrə bənzətməsinə, 12
İmama bağlı olmalarına, hətta şeyxlərini
Müştaq Əli, Məqsud Əli və Məsum Əli
kimi adlarla çağırmalarına rəğmən,
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onların ƏSLİNDƏ ŞİƏLİKLƏ
ƏLAQƏLƏRİNİN OLMADIĞINI
yazırlar. Çünki, şiə alimlərinin
fikrincə Qələndərilərdə tənasüh,
hülul ve uluhiyyə kimi ŞİƏLİYƏ
TƏRS inanclar mövcuddur (bu
terminləri internetdən diqqətlə
araşdırmağınızı rica edirəm, çünki
burada anlatmağa başlasam, yazının
həcmi həddindən çox artar və
mövzu da dağılmış olar. Mütləq
araşdırın və bundan sonra oxumağa
davam edin ki, məsələnin məğzini
daha dərindən anlamış olasınız –
D.H.A.). Odur ki, bəzisi uluhiyyət,
bəzisi də nübüvvət iddiasında
olan bu kimsələri GERÇƏK
ŞİƏ SAYMAQ MÜMKÜN
DEYİLDİR” (A.Y.Ocaq. “Osmanlı
İmperatorluğunda marjinal sufilik:
Qələndərilər”, Timaş Yayınları,
2016, səh. 198)
Türkiyəli digər tədqiqatçı
Reha Bilgə “1514. Yavuz Səlim
və Şah İsmail” adlı əsərinin
(“Giza yayınları”, 2011) 159cu səhifəsində yazır: “Sadəcə
Şah İsmail deyil, onun oğlu öncə
şahzadə, sonra şah olmuş Təhmasib
ilə əlaqələrində də Babur davamlı
özbəklərə qarşı Səfəvilərin uğur
və zəfərlərini xoşbəxtliklə dilə gətirir.
Lakin Babur Səfəvi dövlətini BİR
ŞİƏ DÖVLƏTİ KİMİ DEYİL, BİR
“QIZILBAŞ” və “TÜRKMƏN” (dırnaqlar
bizə yox, Babur Şahın bu təyinatına
şübhə ilə yanaşan Reha Bilgəyə aiddir –
D.H.A.) dövləti olaraq təqdim edir”.
Ortaya sual çıxır: alimlərəmi, yoxsa
şiə mollası ilə Babur Şahamı inanaq? Nə
qədər qəribə də olsa, Molla və Babur Şah
HAQLIDIRLAR. Çünki nə qələndərlər
şiədirlər, nə də Şah Xətai! Mollanın şiə
olaraq qəbul etmədiyi və dindən çıxmış
elan etdiyi qələndərləri görün Şah Xətai
NECƏ VƏSF EDİR:
İki aləmdə sultandır qələndər,
Qədimi küfrü imandır qələndər.
Qələndərdir həqiqət sirri-kövneyn,
Əmiri-həyyi-fərmandır qələndər.
Qələndər Mustafavü Murtəzadır,
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Zəhi cism ilə həm candır qələndər.
Cahan içində sər ta pa bürəhnə,
Şəhin eşqinə qurbandır qələndər.
Müsafirlər ki, məsti-cami-həqdir,
Vüsali-şahə mehmandır qələndər.
Cəhanın darini buldu gəda boş,
Əcayib əhli-imandır qələndər.
Keç indi, şöhrəti-aləm göründi,
Hesaba cümlə ehsandır qələndər.
Vilayət Kəbəsin açdı Xatai,
Qulami-şahi-mərdandır qələndər.
Şah Xatai şiə mollasından fərqli
olaraq həm Məhəmməd Mustafanı,
həm də Əliyyəl Mürtəzanı qələndər elan
edəcək qədər FƏRQLİ BİR MÖVQE
sərgiləməkdədir! Qələndərləri vəsf edən
sadəcə Şah Xətai deyil, həm də Seyid
Nəsimidir:
Sirri-ənəlhəqq söylərəm aləmdə,
pünhan gəlmişəm,
USTAD dərgisi \ May 2016

Türk İr fan İdrakı

Həm həq derəm, həq məndədir, həm
xətmi-insan gəlmişəm.
Həm Lövhü Tovratü Zəbur, İncilü
Quranü Sühəf,
Həm mən kəlami-natiqəm, həm
cəmi-Quran gəlmişəm.
Həm mən qələndərsurətəm, fərdəm,
mücərrəd təcridəm,
Oldum fəqirü həm gəda, həm mülkə
sultan gəlmişəm.
Göründüyü kimi, Nəsimi də HƏM
QƏLƏNDƏR SURƏT, HƏM DƏ
ƏNƏLHƏQ CARÇISIDIR. Şəriət
əhlinin ənəlhəqqi KÜFÜR ELAN
ETDİYİ isə məlum həqiqətdir. Vəziyyət
beləykən Seyid Nəsimi və Şah Şah
Xətaini SIRF Mövla Əli başda olmaqla
12 İmamın adını zikr edərək sevgi elan
etməsindən dolayı şiə elan etmək NƏ
DƏRƏCƏDƏ DOĞRUDUR? Nədəndir
ki, şiə mollasının etirazına rəğmən
alimlər İSRARLA Şah Xətaini şiə kimi
qələmə verirlər? Yeri gəlmişkən, bunu da
vurğulamaq istərdim: son 10 ildə maraqlı
bir xüsus da gözə çarpır: İran mollası
Anadolu və Azərbaycanda Seyid Nəsimi
və Şah Xətainin şəxsində Türk İrfan
İdrakının intibahının qarşısını almaq üçün
BU DƏFƏ DƏ TƏRSİNİ iddia edərək
bu iki UCA İSMİ ZORAKİ ŞİƏ ETMƏK
iddiasına düşmüşdür. Məqsəd aydındır:
1) Bir tərəfdən Azərbaycan və
Anadolu türklərinin Seyid və Şahın xeyirduası ilə irfan-mərifət məqamını idrak
etməsini əngəlləyərək fars şovinizminin
alətinə çevrilmiş şiə təbliğatını daha da
gücləndirmək;
2) Bununla paralel bəzi ləyaqətsiz
insanların Seyid ve Şahın mənəvi irsinə
iftira ataraq bu Uca İnsanları farsçı-şiə
zehniyyətin Azərbaycan və Anadoludakı
yayıcıları kimi təqdim edərək
YETƏRİNCƏ MƏLUMAT və DƏRİN
TƏFƏKKÜRDƏN MƏHRUM millətçi
kütlədə Seyid Nəsimi və Şah Xataiyə
qarşı fikir formalaşdırmaq;
3) Anlayışları tərsinə çevirərək
Azərbaycan və Anadolu insanının
TÜRK KİMLİYİ ilə İNANCI arasında
ZİDDİYYƏT YARADARAQ BİZLƏRİ
İFLİC ETMƏK.
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Son olaraq bu xüsusla bağlı bir faktı
da qeyd etmək istərdim: Qızılbaşlar
haqqında ən ciddi araşdırmalardan birinin
müəllifi olan Nihat Çətinqaya “Qızılbaş
türklər” əsərində yazır: “Bütün iftiralara
baxmayaraq, Anadolu və Azərbaycan
türkmənləri qızılbaş olaraq çağırılmaqdan
qürur duymuşlar. Qızılbaş sözü ilə
özlərini iftixarla ifadə edərək, dövlətlərini
(Dövlət-i Qızılbaş), hökmdarlarını
(Padişah-ı Qızılbaş) və ölkələrini də
(Ülke-i Qızılbaş) adlandıraraq ifadə
etmişlər” (Nihat Çətinqaya, “Qızılbaş
türklər”, Kripto yayınları, 2013,
səh.402). Bunu da qeyd edim ki, Nihat
Çətinqaya bu xüsusu Türkiyənin tanınmış
alimlərindən biri olan Faruk Sümerin
“Səfəvi dövlətinin quruluşu” kitabına
istinadən verir. Diqqət etsəniz, “qızılbaş”
ifadəsinin əhəmiyyətini vurğulayan Faruk
Sümer belə Səfəvi dövləti kimi YANLIŞ
TƏQDİMATDAN qurtula bilmir. Bunun
nədən yanlış olduğuna və bu yanlışın
səbəblərinə sonrakı yazılarda daha ətraflı
toxunmuş olacağıq.

ƏSAS İDRAK PRİNSİPİ: 4 QAPI,
40 MƏQAM
Şah Xətai başda olmaqla İrfan
ərənlərini layiqi ilə anlamaq üçün 4
Qapı 40 Məqam kimi tanınan İlahi idrak
sürəcinin təməl prinsiplərini öyrənməkdə
fayda var. Bu anlamda ustadım Cavid
Mürtəzaoğlunun “Yarizm” adlı kitabından
qısaldılmış iqtibasla bu 4 qapının təməl
özəlliklərini anlatmaq doğru nəticələrə
vara bilməmiz üçün ciddi zərurətdir:
“Fikir və idrak cərəyanları nə qədər
güclü olsalar da zaman içində təkamülə
və dəyişikliyə möhtac və məcburdurlar.
Çünkü insanların zaman içində yeni
maddi və ruhani ehtiyacları yaranır.
İslam inancı da bu təməl əsasında
araşdırılmalıdır. İslamın möcüzəsi suları
tərsinə çevirmək, ölüləri diriltmək kimi
şeylər deyildir. İslamın təməl möcüzəsi
kitabdır – “Quran-i Kərim”dir. Bu kitabın
əbədiləşməsi üçün Zamana, Məkana və
Çağdaş tələblərə uyğun şərhlər ortaya
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çıxmalıdır. Bu üç ünsür (Zaman-MəkanŞərtlər) çox əhəmiyyətlidir.
Əməvi hakimiyyətindən sonra alimlər,
mütəfəkkirlər “Quran”dan ilham alaraq
bütün inanclar, düşüncə cərəyanları
üçün 4 çərçivəni, 4 düşüncə tərzini,
4 seçimi, başqa bir izahla 4 qapını
insanlara təqdim etdilər. Bu 4 qapının
hər biri haqqında bir çox kitap yazıla
bilir. Onlardan birincisi şəriət, ikincisi
təriqət, üçüncüsü mərifət-irfan və
dördüncüsü həqiqət qapısıdır.
1. Şəriət (Zahirçilər)
Şəriət hər bir düşüncə cərəyanının
təməli olduğu üçün, elastiklik payı
azdır. Kökü “şəri” sözündən gəlir.
Bu, ərəbcə “qanun” deməkdir. Bu
mərhələdə (qapıda) olanlar Quranda
yazılı olan hər şeyin zahirini eynən qəbul
edənlərdir. Bu insanlar hansısa şəxsi
fikir bildirməkdən qaçırlar, öz düşüncə
və baxışını ifadə edə bilməzlər. İslam və
Quranda zahirdə ifadə ediləndən başqa
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fikir yazan, izaha başlayanlar
(Hallac Mənsur, Seyyid Nəsimi
kimi) cəzalandırılır. Şəriət
qapısı qəliblər və klişelər
qapısıdır. Bu qapıda olanların
baxışında hərəkət və dəyişim
yoxdur. Zaman onlar üçün
heç bir şeyi dəyişdirməz.
Tarixdəki qatı dinçilər şəriət
qapısının mənsublarıdır.
Şəriətçilər sadəcə İslamda
deyil, xristianlıq, yəhudilik
və hətta kommunizmdə də
vardır. Şəriətçilik bir düşüncə
formasıdır və dəyişimə açıq
deyildir. İslamdakı şəriətin
ibadət yeri məsciddir.
Lakin həyatın sadəcə
“Qanun Külliyyatı”ndan
ibarət olmadığını, yaşamın
DAHA HƏRƏKƏTLİ və
TƏKAMÜLÇÜ – DƏYİŞKƏN
olduğunu görənlər, qaydalara
hərfi-hərfinə riayət etmənin
zövqünə doyanlar, artıq
qəlib və klişeləri qəbul etmək
istəməyənlər Təriqət qapısına
keçərlər.
2. Təriqət (Batinilər).
Kəlimənin kökü “təriq”dir.
Ərəbcə “yol” mənasını verir. Bu qapının
insani çərçivələri dağıtmış, qəliblərdən
qurtulmuş və hərəkətə inanan insandır.
Bu yolu seçənlərə isə təriqətçi, ya da
batini deyilir. (Azərbaycanda təriqətçilərə
də çox zaman şəriətçi gözü ilə baxılır
və mediada, məsələn, vahabi təriqəti
yazılır. Yanlış ifadədir, çünki məzhəblər
şəriət, təriqətlər isə təriqət qapısına aid
ifədələrdir. Vahabilik isə ən qatı irticaçı
şəriət məzhəbidir və təriqət düşməni
mövqeyindədir. Buna diqqət etmək
lazımdır). Batini artıq qanunların pərdə
arxasını, hər bir kəlimə və mövzunun 7,
ya da 70 şərhini görə bilir.
Təriqət yolunda heç bir inancın,
ya da cərəyanın zahir (görünən, açıq,
bəlli), ya da mütləq anlamı yoxdur.
Təriqət qapısında ibadət öz yerini zikrə
buraxır. Şəriətdə baxmaq, təriqətdə
görmək vardır. İçinə nəzər salan insan
fəal xəlvətə girər. Bu fəal xəlvətə zikr
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vasitəsiylə, baxmaqdan daha əhəmiyyətli
görməyi təmin edən bir yolla gedilir.
Təriqət yolçuları düşməni XARİCdə
deyil, içəridə, öz nəfslərində görməyə
və Həbibullahın “cihadı əkbər” dediyi ən
böyük savaşı burada verməyə başlarlar.
Çünki Şah Xətai buyruğudur:
Əvvəl kəndi kəndin tanı, sonra elə
nəzər eylə!
Təriqətin zikr məkanı xanəgah və
dərgahdır.
3. Mərifət-İrfan.
Bu kəlmə ərəbcə “bilgi” anlamına
gələn “ürf” kökündən gəlir. Yola
çıxmazdan əvvəlki bilgi şəriətdir. Yola
çıxdıqdan sonrakı təriqətdir. Batini İdrak
yolundan sonrakı həqiqət bilgilərini
əldə etmək isə mərifətdir. Bu bilgiyə
İrfan deyilir. Öz içinə dönən və Haqla
yaxınlaşan insan bu qapıda təkrar
məhluqat və xalqa doğru dönər. Bu
insan, artıq xalqı həqiqətlərin yoluna
dəvət edəndir. İrfan əhli olan insana
Arif deyilir. Arif dünyayla axirəti özündə
cəm edən, bütünləşdirəndir. Arif “faili
muxtar“dır (iradə sahibidir.) Arif insanikamildir. Arif təsir altında olan deyil, təsir
edəndir. Arif cəbirdən (məcburiyyətdən)
qurtulmuş, azad iradəyə (sərbəstliyə)
qovuşmuşdur.
İrfanın xüsusiyyəti əməldir (praktik
icraat). Yəni bilgini faydalı hala gətirmək
və həyatda icra etməkdir. Batini və
zahiri elmin sahibi artıq meydandadır.
Bu meydan düşüncə, imtina və əməlin
meydanıdır. Mərifət qapısına çatmadan
arif olmaq mümkün deyil. Təəssüf
ki, tarix boyunca ən böyük qopuqluq
təriqətlə mərifət qapısı arasındakı
körpüdə olmuşdur. Mərifət qapısı az
açılan və çox vaxt mürtəce şəriət əhlizahidləri tərəfindən dərhal bağlanan qapı
olmuşdur. Ariflərin toplandığı məkan isə
Sirxana‘dır. Bu qapı siyasi və dini güclər
üçün hər zaman təhlükəli olmuşdur.
Həllac Mənsur, Təbrizli Şəms, Şah Xətai,
Şah Fəzlullah, Seyid Nəsimi ariflərə
örnək simalardır.
4. Həqiqət.
Bu kəlmə “həq“ sözündən gəlir. Həq
hər şeyin cövhəri, içi, varlığı, düşüncəsi,
imtinası, hərəkəti, xidməti və hüzurudur.
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Öz içiylə üz-üzə gələn Həq qarşısına
gəlmişdir. Mövlananın “Məsnəvi“sindən:
“Bir kənddə fili qaranlıq bir saraya
qoymuşlar. Sonra kənddəkilər fili
görmək üçün növbəyə girmişlər. Pulunu
ödəyib bu qaranlıq saraya girən hər
kəndli içəri girdiyində filin qulağına,
ayağına toxunmuş, lakin çölə çıxdığında
hər kəs onu yarpaq kimi, dirək kimi bir
şey hesab etmiş. Hər kəs, – “Xeyir, fil
belə idi, elə idi”, – deyə dava etməyə
başlamış. Bax, elə gerçək də bu zülmətdə
olarsa, belə mənasız davalar olar. Buna
görədir ki, Şirazlı Hafız “72 millətin
qovğasını görməzlikdən gəl, çünkü
onlar həqiqəti görmədən əfsanə yoluna
getdilər”, – deyir.
Həqiqət qapısı yalnız ariflərin əliylə
açılır. Həqiqət qapısında sən artıq
nöqtənin özünə çevrilmiş olursan.
Həqiqət xidmətin və hüzurda olmanın
qapısıdır. “Mən“ və “O“nun yox olması
“Biz“in nöqtə ilə görüşməsidir. Həqiqət
qapısında olanlar üçün mütləqlik yoxdur.
Həqiqət qapısı var içində yox olan, yox
içində var olan qapıdır. Həqiqət dünyası
“Həq“ bilgisidir. Həqiqət öz içindəki
təkamüllə bərabər nöqtə içindədir.
Həqiqətin zikr məkanı Cəmhanə
(Cəmevi)dir“.
Bu anladılanlar əsasında Şah Xətainin
bəzi şeirlərinə göz ataq:
Şah Xətai İmam Cəfər müxbiri
(Şəriət),
Həqqin xəzinəsindən gəlir gövhəri
(Həqiqət),
Həqqin xəzinəsindən gələn gövhəri,
Müştəri olmadan satmalı deyil.
4 QAPINI ÇOX GÖZƏL BİR
ŞƏKİLDƏ AÇIQLAYAN ŞEİRİ:
Şəriət sancağı gəldi tikildi,
Təriqət yolunda güllər saçıldı.
Mərifət dəryası daşdı, töküldü,
Həqiqəti pirü-pirandan aldım.
Başqa bir şeirində Həqiqət
məqamından xəbər verməkdədir:
Qırxlar meydanına vardım,
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Gəl bəri, ey can, dedilər,
İzzət ilə salam verdim,
Gir, iştə meydan dedilər.
Başqa bir şeirində də Həqiqət
məqamından xəbər verməkdədir:
Həqiqət bir gizli sirdir
Açabilirsən gəl bəri
Küfr içində iman var
Seçə bilirsən gəl bəri
Qazilərə, müqəddəs dəyərlər üçün
savaşanlara xitabı isə belədir:
Xətaiyəm, al atlıyam,
Sözü şəkərdən dadlıyam,
Mürtəza Əli zatlıyam,
Qazilər, deyin Şah mənəm.
Və nəhayət, Həqiqət manifesti:
Yer yox ikən, Göy yox ikən
ta Əzəldən var idim,
Gövhərin yekdanəsindən
iləri pərgar idim,
Gövhəri ab eylədim,
tutdu cahanı sərbəsər,
Yeri-göyü, ərşi-kürşü
yaradan səttar idim.
Girdim Adəm cisminə,
kimsə bilməz sirrimi,
Mən bu Beytullah içində
ta əzəldən var idim.
Mən Xətaiyəm həqqi həqq
tanımışam, bigüman,
Anın için ol yaratdı,
mən ona dərkar idim.

anladan böyük pirlərin sayəsində İÇ
DÜNYASINDA KƏŞF ETDİYİ UCA
DƏYƏRLƏRİ ŞEİRƏ TÖKMÜŞ, bu
dəyərlərlə Azərbaycan və Anadoludakı
türkmən qızılbaşların gücünü YENİ
BİR DÖVLƏTİN ZÜHURUNA
YÖNƏLTMİŞDİR. Bu idrak yolunu,
batini dəyərləri GÖZARDI EDƏRƏK
nə Xətai həqiqətini anlamaq, nə də
Azərbaycan və Anadolunun RUHANİMƏNƏVİ İNTİBAHINI YENİDƏN VAR
ETMƏK mümkündür.
Şah Xətainin şeirlərini və yaşam
yolunu təhlil edərkən ortaya çıxan nəticə
budur:
1) Şəriətdə Cəfəriməzhəbinə aiddir;
2) Təriqətdə Səfəvi təriqətinə aiddir;
3) Mərifət-İrfan qapısında Şah
Fəzlullah Nəiminin Əhli Həq hürufi
təliminə istinadən Şeyx Cüneydin
zamanında ortaya çıxmış DAHA
DİNAMİK ve MOBİL inancı – Qızılbaşlığı
KAMİL BİR SİSTEM halına salmış İrfan
şahıdır;
4) Həqiqətdə isə “Mən B-nin altındakı
nöqtəyəm”, – deyən Əli ibn Əbutalibin
ZATINDANDIR və onun MİSSİYASINI
DAŞIMAQDADIR
(Mövlam inayət edərsə davam
edəcəyəm).

Bu kimi çox nümunələr gətirmək
mümkündür. Siz dəyərli oxuyucuların
da anladığı kimi, bu şeirlər təsadüfən
seçilməmişdir. Şah Xətainin 4 Qapı
40 Məqam kimi təsbit edilən (Bu yolun
daha çağdaş təsbiti də mövcuddur,
fəqət KLASSİK TƏSBİT ilə anlatmaq
hələ ki daha uyğundur) BATİNİ
İDRAK YOLUNA olan bağlılığını
göstərməkdədir. Unudulan bir xüsus
var: Xətai öncə MÜRİD, sonra PİR,
daha sonra ŞAH olmuşdur. Yəni 4 qapı
40 məqam idrakının mərhələlərini ona
30
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Pulun bioloji motivi və ya çağdaş
kütləvi mədəniyyətə bir baxış
“Keçmiş sovet tərbiyəsini görən
insanlar kütləvi mədəniyyətin öz
səviyyələrinə uyğun olmadığını
düşünürlər. O zaman da kütləvi
mədəniyyət yaradıcıları öz işlərini
“elitar” adı ilə pərdələyirlər”.

Elçin Əlibəyli
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Çağdaş Azərbaycan mədəniyyəti
sürətlə dünyanın mədəni mühitinə
uyğunlaşma və bazar münasibətlərinə
uyuşma prosesini yaşamağa başladı. Elitar
və kütləvi mədəniyyət formaları indi
tamam yeni, Qərbi Avropa və Amerika
standartları ilə təcəssüm olunur. Qapalı
sovet rejimində onilliklər ərzində dünya
mədəni prosesindən ayrıca fəaliyyətdə
olan milli-mədəni mühit tez bir zamanda
uyğunlaşma yaşadı və dünyanın indiki
mərhələyə qədərki yolunu qət eləmədən
sıçrama ilə keçdi. Bu səbəbdən bəzi
hallarda müasirləşmə meyilləri korkoranə, xaotik və diletantcasına
aparıldığından mədəni prosesdə
yanlışlıqlar baş qaldırdı. Müqavimət –
mədəni immunitetin olmaması sürətlə
texnoloji cəhətdən yenilənən və asan
ələ düşən prosesin qarşısını ala bilmədi,
bir çox hallarda geriyə dönüşü olmayan
gerçəklərin mütləqləşməsi baş verdi.
Yaradıcı fəaliyyətdə əmtəəni görmək
istəyi öncəki əsrlərdə qazanc mənbəyi
kimi təzahür olunurdusa, yeni dönəmdə
bu kommersiya vasitəsinə çevrildi.
Kütləvi kommunikasiya vasitələrinin
güclü inkişafı və bu maraqların birləşməsi
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Bu əsərlərin süjetində pul
bir sosial motiv kimi qabarır
və finalda cinayətin manyaklar,
cinayətkar-ruhi xəstələr tərəfindən
edildiyi aydınlaşır ki, bu da sosial
motivin – pulun ehtirasını bioloji
motivlə əvəz edir.
Üçüncü ölkələrdə Amerika
həyat tərzi xəyal kimi
yayılmaqdadır və əslində bu
kütləviləşmənin son mərhələsi
kimi yerli mədəniyyətlərin yoxa
çıxmasına səbəb ola biləcək bir
mənfi tendensiyadır.

nəticə etibarilə kütləvi mədəniyyətin
yeni məxəzlərini ortaya qoydu. Öncədən
qoyulmuş kommersiya prinsipi və
konveyer istehsalı mədəniyyətə şamil
olundu. Bu isə heç bir tərzdə digər
istehsal sahələrindən seçilmirdi. Getdikcə
bu sahənin inkişafı mədəniyyətin şoubiznes anlayışı ilə əvəzlənməsinə səbəb
oldu. Bu cür inkişaf onun ətrafında ciddi
maliyyənin dolanmasını zəruri etdi. Artıq
XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq şoubiznes qurumlarının banklarla, digər
maliyyə qurumları ilə bağlılıqları yarandı
ki, hazırda onların kapitalı milyardlarla
ölçülür. Məhz bu maliyyə qurumlarının
ilkin kapital qoyuluşu ilə kütləvi
mədəniyyət nümunələri yaranıb bazara
çıxarılır. Onların maliyyəsi ilə Hollivudda
filmlər, seriallar yaranır, musiqi ulduzları
yetişdirilir, moda biznesi dünya bazarına
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çıxır və s. Yaranan bu mədəniyyət
bilavasitə kütləvi tamaşaçı üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Çünki bu mədəniyyəti qəbul
edən auditoriya, böyük zallar, milyonlarla
ekran seyirçiləridir.
XX əsrdən başlayaraq kino
filmlərində, teatr tamaşalarında bir
kateqoriya –«kassa üçün» kateqoriyası
formalaşdı. Artıq yaranan ekran və
səhnə nümunələri kassaya gətirəcək
gəlirlə ölçülürdü. Kapital qoyuluşu
da kassadan mümkün qədər çox pul
yığmaq məqsədi güdürdü ki, bu da bazar
münasibətinin normal qanunauyğunluğu
idi. Nəticədə bu gün artıq kino filmlərin
reytinqi kassadan gələn gəlirlə, televiziya
verilişlərinin reytinqi onda yerləşdirilən
reklamların sayı ilə müəyyənləşir. Yəni
nə qədər qazanc gətirməsi vacib amil
kimi çıxış edir. Bu da təbiidir, çünki
hər yaranan əsər mədəniyyət abidəsi
kimi deyil, qazanc gətirən əmtəə kimi
dəyərləndirilir.
Hazırda Azərbaycanda kino sənayesi
təşəkkül tapmadığından ölkəmizdə kino
sənət təcrübəsini yalnız kommersiya
prinsipləri ilə izah etmək olur. Çünki,
ciddi kino sənayesi üçün kifayət qədər
bazar və maliyyə tapmaq çətindir.
Amma televiziyanın inkişafı axarında
kassaya hesablanmış verilişlərin təcrübəsi
ilə fikrimizi izah edə bilərik. Bu gün
teleməkanda reytinq cədvəlində lider
olan verilişlərə nəzər yetirək. Qazanc
götürmək üçün qoyulan yatırım
hesabına (həm maddi, həm intellektual)
öncüllük qazanan bu verilişlərin uğurunu
Azərbaycan sivil bazar münasibətlərinin
tam formalaşmaması ilə izah etmək
olar. Buradan belə bir qənaətə gəlirik ki,
kütləvi mədəniyyətin kommersiyalaşması
tamam yeni, bazar münasibətləri
qanunlarına tabe bir mədəniyyət
normasının yaranmasına xidmət etdi,
kütləvi mədəniyyət terminoloji qaydada
şou-bizneslə əvəzləndi.
Kütləvi mədəniyyətin sosioloji
tərəfdən cəmiyyətin biçimlənməsində
başlıca rol oynaması artıq danılmaz
gerçəklikdir. Bir çox sosioloqlar və
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kulturoloqlar kütləvi mədəniyyətin
yeni ictimai təbəqəni biçimləşdirdiyini
söyləyirlər. “Orta təbəqə” adlanan bu
təbəqə hazırda dünyada sənayeləşmiş
həyatın əsas dayağını təşkil edir. Fransız
filosofu və sosioloqu E.Morenin
« Zamanın ruhu» kitabında bu
təbəqənin formalaşması və
mədəniyyət sahəsində tutduğu yer
öz geniş izahını tapıb. Azərbaycan
bazar iqtisadiyyatı kursunu seçdiyindən
burada da “orta təbəqənin” formalaşması
prosesi izlənilir. Artıq təqribən eyni
dərəcədə qazanan insanların maraqları
da eyniləşir. Onlar tele, radio, qəzet
reklamında təbliğ olunan, büdcələrinə
uyğun malların istehlakçısı, televizorda
əyləncəli proqramların, serialların
seyirçisi, kütləvi mədəniyyətin diktə etdiyi
yaşam tərzinin, zövqün daşıyıcılarıdır. Bir
çox hallarda keçmiş sovet tərbiyəsini
gördüyündən bu insanlar kütləvi
mədəniyyətin öz səviyyələrinə uyğun
olmadığını düşünürlər. O zaman,
kütləvi mədəniyyət yaradıcıları öz
işlərini “elitar” adı ilə pərdələyirlər.
Bu isə “elitar” sözünün dəyərini
azaltmaqla bərabər, ona qarşı inamsızlıq
yaradır və onu kütləviləşdirir. Belə
nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan
mədəni həyatında kütləvi mədəniyyət
formasını yad və səviyyəsiz ünsür sayma
meyilləri var və bu meyillərin qarşısını
almaq üçün ona yanlış ad verirlər.
Kütləvi mədəniyyətin cəmiyyətdə
onyadığı rolu dəyərləndirdikdə
onun insan şüuruna təsiri və
formalaşmasındakı roluna da
nəzər yetirmək lazımdır. Kütləvi
mədəniyyət insan şüurunu mifləşdirir,
cəmiyyətdə və təbiətdə baş verən
prosesləri mistikləşdirir. Son dönəmdə
kütləvi mədəniyyətin doğurduğu
miflər və həmçinin baş verən təbii
qanunauyğunluqlarda nəsə fövqəlqüvvə
axtarışı bilavasitə sənaye adamının
stresini aradan qaldırmaq, onu
gərginlikdən xilas etmək məqsədi
daşıyır. Bütün bunlar nəticə etibarilə
insanların asanlıqla kütləvi mədəniyyətin
təsirinə düşməsinə gətirib çıxarır. Burada
USTAD dərgisi \ May 2016

rakurs

emosiyaların və şüuraltı duyğuların
istismarı təzahür olunur. Təsirin
nəticəsində insanda tənhalıq, müqəssirlik,
düşmənçilik, qorxu, özünüqoruma
hisləri yaranır və onun psixologiyasında
başlıca yer tutur, həyat tərzinin əsas
hərəkətverici qüvvəsi olur.
Çağdaş kütləvi mədəniyyətin ideya
kökənində pozivitizm durur. Əslində,
ifrat emprizim olan pozivitizm nəzəri
bilikləri inkar edir. Pozivitist estetika
incəsənətin mənbəyini insan
psixikasının təbii ehtiyacalarında
axtarması və sosial mühiti bədii
yaradıcılığın yalnızca kənar
şərti kimi dəyərləndirməsi ilə
seçilir. Pozitivitstlər incəsənətin
elmi təsəvvürlərin estetik idealla
dəyərləndirilmədən illüstrasiya etdiyini
hesab edirdilər. Pozivitizm incəsənətdə
naturalizmin yaranmasına səbəb oldu.
Əsasını Kontun, Spenserin, Lyukun.
Bernarın, Leturnonun fəlsəfi fikirlərindən
götürən naturalizm yarandığı andan
romantizmin və klassizmin əleyhinə çıxdı.
Pozitivizmdə biologizm qanunlarının
praktik həlli çağdaş detektiv və qorxu
filmlərində özünü qabarıq göstərir. Bu
əsərlərin süjetində pul bir sosial
motiv kimi qabarır və finalda
cinayətin manyaklar, cinayətkarruhi xəstələr tərəfindən edildiyi
aydınlaşır ki, bu da sosial motivin –
pulun ehtirasını bioloji motivlə əvəz
edir. Burada sosiologiyanın biologiyadan
asılılığı qabarır. Bu asılılıq kütləvi
mədəniyyətin bir çox sahələri üçün əsas
meyarı təşkil edir.
İngilis pozivitisti H.Spenserin
cəmiyyətin inkişafında güclülərin
yaşamaq uğrunda mübarizədə qalib
gəlməsinin vacibliyi fikri – yəni sosial
Darvinizmin şovinizm və irqçiliyin
yaranmasına zəmin olduğunu deməsi
ilə mədəniyyətlərin çatışması, çeşidli
mədəniyyətlərin barışmazlığı, dinin,
irqin düşmənçiliyi fikrinin meydana
çıxmasına işarə idi. Pozivitist sosial
Darvinizm həmçinin “optimizm inancı
nı” meydana gətirdi. Bu reallıqdan
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uzaq, uydurulmuş həyatın bədii
təbliğinə meydan verdi. Haqqında
danışdığımız konsepsiya “Amerika
arzusu” konsepsiyasının yaranmasına
səbəb oldu. Lokal mədəniyyət anlayışının
tədricən aradan qalxması ənənənin
şaquli ölçü sistemindən üfüqi ölçü
sisteminə keçməsi, yəni daha geniş
anlam alaraq sivilizasiya statusu əldə
etməsi, komformizm cəmiyyətin başlıca
hərəkətverici ideyasına çevrilməklə
bunun yaşam tərzinin əsas formatı
olması kütləvi cəmiyyətin yaranmasına
da təkan verdi.
Avropa 90-cı illərin əvvəlində
bu tendensiyanı duyub “Coca-cola”
mədəniyyətinin yayılmasına qarşı
çıxmağa başladı və özünün alternativ
mədəniyyət konsepsiyasını “Avropa
evi” siyasi fikri ilə birləşdirərək ortaya
qoydu. Yəni mədəniyyət immuniteti
modelini yaratdılar. Bu gün ölkəmizdə
geniş təbliğ olunan multikulturalizm
də məhz mədəniyyət immunitetini
yaratmağa yönəlir. Etiraf etməliyik ki,
müstəqillikdən sonrakı dönəmdə
Azərbaycan üçün də yeni dəyərlər
sistemi yaranmağa başladı.
Müqayisəli şəkildə təhlilə cəhd
etsək, bu dövrdə azərbaycanlılar
üçün şadlıq evləri ailəliyi, “Mak
Donalds” müasirliyi, “CocaCola” amerikansayaqlığı ifadə
edirdisə, sonrakı dönəm iqtisadi
inkişaf dünyada artıq mövcud
olan brendlərin də burada
kütləviləşməyinə şərait yaratdı. Bu
brendlər də öz növbələrində yeni
modellər yaratdılar.
Üçüncü ölkələrdə Amerika həyat tərzi
xəyal kimi yayılmaqdadır və əslində bu
kütləviləşmənin son mərhələsi kimi yerli
mədəniyyətlərin yoxa çıxmasına səbəb
ola biləcək bir mənfi tendensiyadır. ABŞın dövlət siyasəti bu işdə maraqlıdır və
ambisiyalarına uyğundur, hər zaman
bu təsirdə qalan insanlarda Amerikaya
qarşı məhəbbət yaranır ki, bu da onun
gələcəkdə atacağı istənilən addımın
xoşbəxtlik naminə edildiyini düşünməyə
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gətirib çıxarır və nəticədə o dünya
ictimaiyyəti tərəfindən lazım olan anlarda
dəstək qazanır.
Sənayeləşmiş insanın aldığı külli
miqdarda informasiya axınında
mürəkkəb sənətdən zövq alması
qeyri-real göründüyündən o yalnız
sadəsini və özünə yaxınını axtarır.
Bu da ondan irəli gəlir ki, çağdaş
insan üçün mədəniyyət yalnız
əyləncədir və heç bir halda onu
yaşamağa öyrətməməlidir. Smartfon
nəsli bu istəyinə asanlıqla və ağlasığmaz
rəngarəngliklə çatdı.
Kiç də həmçinin kütləvi mədəniyyətin
bir forması kimi təşəkkül tapıb. Kütləvi
mədəniyyətin ən aşağı səviyyəli forması
olan kiç zövqsüzlüyün, psevdosənətin
nümunəsi kimi, bədii-estetik dəyərdən
məhrum, bayağı, yalnız zahiri effektliyi ilə
seçilir. Özünü bütün incəsənət növlərində
əks etdirən kiç aqressiv ekspansionizmi
ilə yadda qalır. Kütləvi informasiya
vasitələrinin inkişafı və audiovizual
sənətin geniş yayılması Amerika və
Qərb studiyalarında dövriyəyə buraxılan
bu cür zövqsüz məhsulların digər
xalqların, xüsusən də inkişaf etməkdə
olan dövlətlərin əhalisinə mənfi təsir
edir, onların mənəvi-mədəni dəyərlərinin
aradan qaldırılmasına gətirib çıxarır. Kiç
bir ziyanlı element kimi incəsənətdə,
bütövlükdə həyatda estetik dəyərlərin
sərhəddini silir və kütləvi zövqsüzlüyü
etalona, meyara çevirir. Praqmatizmdən
ruhlanan kiç insanın incəsənətə
münasibətini nəsnələrin psevdomənəvi
istehlakı ilə məhdudlaşdırır.
Bütün bu mədəni proses təbii
ki, ölkəmizdə də yaşanmaqdadır.
Məhdudiyyət və qadağanların ləğvi
kiçin sürətlə artmasına və hakim statusa
yiyələnməsinə səbəb oldu. Hər halda
bunun bariz nümunəsi televizyalardan
görünür.
Azərbaycan mədəni həyatında yerini
almaqda olan və böyük tirajla idxal
olunan kütləvi mədəniyyət növlərindən
biri də trillerdir. İngilis dilində həyəcan,
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əsmə mənasını verən bu söz detektivmacəra janrının növləri-qatillər,
quldurlar, detektivlər barədə roman,
film, pyeslərdə təcəssüm olunur. Triller
estetikasının əsasında baş verəcək
hadisə, cinayətə tamaşaçını hazırlamaq,
onu həyəcanda saxlamaq, gərginlik və
əsəbi ab-hava yaratmaqla təsir etmək
durur. Artıq bir neçə onillikdir ki istər
triller, istərsə də ona yaxın vahimə
filmləri istehlaka çox sayda buraxılır.
Hollivud studiyaları hər çeşidli trillerlərlə
tamaşaçını maraqlandırmaq və qazanc
əldə etməklə məşğuldurlar. Hər
zaman tükürpədici tematikaya meyilli
tamaşaçının marağından istifadə edən bu
studiyalar, əslində insanların psixikasına
təsir edərək, kütləvi psixoz və vahimə
hissini aşılayırlar. Təəssüflə deməliyik
ki, yerli telekanallarımız bu tip filmlərə
və ya yeni çəkilən yerli seriallarda
silahlı münaqişələrə geniş yer verməklə
əhalidə kütləvi psixozun yaranması
işində iştirak edirlər. Seyrçi kinoteatr
və konsert zalında müəyyən emosional
duruma düşdükdən sonra evə qayıdır,
özünə gəlir, emosional yükünü bir qədər
boşalda bilir. Ancaq televizor evdədir və
o, seyrçini öz təsirinə salır. Əgər bu seyr
təklikdə baş verirsə, onda uzun müddət
aldığı emosional təsir insanı tərk etmir,
psixikasını zədələyir. Çağdaş internet tv
estetikası daha intimdir, yəni bir nəfərin
baxışı üçün nəzərdə tutulub. Kompüter
və ya planşet qarşısında əyləşən insan
təklikdə daha emosional təsirə məruz
qalır, aləmə daxil olur və özünü onun
bir hissəsi kimi hiss edir. Bu mənada
İnternet tv və onlayn kinoteatrlar daha
güclü vasitə sayıla bilər. Kinoteatrda
film bitir, adi həyat davam edir,
televizorda yeni ab-havada veriliş
başlayır və təsirin dumanını
seyrəldir. İnternet üzərindən isə
fasiləsiz baxmaq seçimi seyrçinin
əlindədir. O davamlı olaraq bir neçə
seriyaya və ya mövzuya uyğun digər
videoları izləyə bilər (məlumatları
oxuya bilər). Hətta çox məşhur
“youtube” sosial şəbəkəsində
“məsləhət” bölümü də var ki, bu da
davamlı asılılığı artırır. Bu tip təsir
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daha çox uşaq və yeniyetmələrdə
özünü büruzə verir.
İdeallarını itirən, şüurun gücünə
güvənməyən, əzilmiş, öz yaratdığı
texnika ilə simasını itirən bədbəxt və
çağdaş insan özünə mənəvi dayaq
axtarır, oxşarlarını tapmaqla onlarla
bərabər olmaq istəyir. Mənəvi
məsuliyyətdən uzaq olmaq üçün
mistika axtarışına çıxır. Anlayır
ki, baş verənlərin adi izahı yoxdur
və nicat yalnız mistik aləmdədir.
TV və internet bu mistikanı, yeni
inancları ustalıqla təqdim edir.
Seyrçi o qədər emosiyaya öyrəşib
ki, artıq tarixi filmlər də məhəbbət
intriqası, saray çəkişmələri, macəralar
yolu ilə təqdim olunur. Eskerizm –
həqiqətdən qaçış auditoriyanın
gerçəyi unutmaq istəyi ilə bağlıdır
və elektron KİV gerçəkdən qaçmaq
istəyən müasir insan üçün yaxşı
nəqliyyat vasitəsi oldu. Uydurulmuş
aləmə salmaq yolu ilə irreal, mifik
aləmdə seyrçinin mutluluğunu təmin
edə bildi. Kompüter oyunlarında hər
kəs öz dünyasını özü qurub idarə etmək
imkanı qazandı. Audiovizual nümunələr
illüziyalar yaradır və bu illüziya həmişə
“heppy end”lə bitməlidir. Əks halda,
seyrçi özünü aldadılmış sanacaq.
Xoşbəxt sonluğu olmayan serial
ümidləri puç edərək depressiv situasiya
yaradır. İnsanın açar deşiyindən
qonşunu güdmək kimi gizli istəyi
seriallar vasitəsi ilə gerçəkləşir.
Məişət məntiqinin çatdırılmasında
seyrçinin tam diqqətini cəlb etmək
serial qarşısında əsas vəzifə kimi
durur. Məhz diqqəti cəlb etmək yolu
ona seyrçini öz təsiri altına salmaq
imkanı verir. Süjetin sadəliyi, hadisənin
məişətçiliyi seyrçini cəlb edir, onu ekrana
bağlayır. Bu əyləncənin kökündə antiinlellektualizm durur. Serial düşünməyə
imkan verməyərək, intellektə şübhə ilə
yanaşaraq ondan ehtiyatlı olmağı təlqin
edir.

bu tip əyləncələrə müəyyən vaxt
ayırılırdısa indi smartfon və kompüterlər
günün böyük hissəsini bu əyləncəyə
həsr etməyə imkan yaradır. Bunun
təsiri ilə sosial cəhətdən passiv, öz
qənaəti olmayan, kütləvi fikrin korkoranə daşıyıcısı olan insan tipi
formalaşır ki, onun üçün ən başlıca
dəyər puldur. Yalnız maddi təminat
onu bu uydurulmuş əyləncəli aləmində
qoruyub saxlaya bilər. Hətta insanlar
arasında münasibətlər sistemində də son
bir neçə ildə sosial şəbəkələr hesabına
olduqca fərqli və soyuq mühit yaranıb.
Yəni insanın dehumanisləşməsi
prosesi sürətlənib. Pulun bioloji
motivi insanın sosial mahiyyətini
tamamilə geridə qoyub. Bu əyləncənin
davamlılığını və daha da komfortlu
olmasını arzulayan yeni insan həmçinin
məişəti asanlaşdırmaq üçün bank krediti
girdabına daxil olub. Əvvəl yemək və
tamaşa ilə mütilik yaratmaq olurdusa indi
oyun və tamaşa fasiləsizləşib. Yeməyi
asanlaşdırmaq üçün “fast food” meydana
gəlib və heç bir digər hiss, yaxud dad
bu insan tipini monitorun qarşısından
ayırmaması mexanizmi işə düşüb.
Elitar mədəniyyət isə ya tirajlanaraq
kütləvi mədəniyyətin silahına çevrilib,
ya da sıxılaraq bir küncdə özünün son
illərini yaşayır. Kütləvi diktənin silahı
daha güclü və təsirlidir. Artıq zövq və
mədəniyyət vərdişləri varisliklə deyil,
smartfon güncəlləşməsi ilə biçimlənir. Bu
submədəniyyətin öz dəyərləri və idealları
var. Onlar artıq bütləşib və bu nəsil üçün
toxunulmaz olub. Mənəvi dəyərlər və
elitar mədəniyyət (aralarında olan
bütün ziddiyyətlərə baxmayaraq)
öz yuxarı kürsülərindən düşürülüb
çağdaş silahlardan istifadə etməklə
təbliğ olunmasa tezliklə tarixə
gömüləcək və ən yaxşı halda hansısa
kompüter oyununda adı çəkiləcək, yaxud
süjetində iştirak edəcək.

Müxtəlif süjetli və ya masaüstü
əyləncəyə hesablanmış oyunlar
istifadəçini real aləmdən ayırır. Əvvəllər
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xatirələrdə yaşayanlar

Sui-qəsdə qurban gedən yazıçı
“Ağıllılar cəmiyyətində “dəli” sayılan

Səbahəddin Əli”

Niyazi Bərkəs
1976-cı ildə “Cümhuriyyət”də çıxan
bir yazısında Əziz Nesin Səbahəddin
Əlini tanıyanların susqunluğundan
şikayətlənirdi. Onu tanıyanlar siyahısına
mənim də adımı yazmaq yadından
çıxmamışdı. Əvvəlcə onun bu çağırışına
səsini çıxaranların olmayacağının ola
biləcəyini fikirləşib qapını özüm açmaq
istədim. Xatirələrini yazacaq, məndən
daha öndə duran adamların olduğu
halda özümü bu cür qabağa atmaq
yersiz görünürdü. Düşünmüşdüm ki,
başqalarının yazdıqları çap olunmağa
başlayanda mən də göndərərəm.
Bildiyimə görə, bu çağırışa indiyədək
də cavab verən olmayıb. Sonra, –
“Görəsən, –başqaları da mənim kimimi
düşünüb?” – deyə fikrə getdim. Hər nə
isə, o zaman yazıb göndərmədiyim yazı
bax budur.
Oxuyacaqlarınız Səbahəddin Əlinin
tanıdığım xüsusiyyətlərindən yalnız bir
damlası ola bilər. Çünki onu bütün həyatı
boyunca, hər cəhəti ilə tanıdığımı deyə
bilmərəm. Əziz Nesinin də qeyd etdiyi
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kimi, lazım olandan Səbahəddinin daha
çox tanışları vardı. Mən buna “tanışlar
çevrəsi” demirəm, çünki Səbahəddinin
öz çevrəsindən kənarda həddindən
artıq tanıdıqları vardı ki, bu siyahıya
onu sevməyən, əleyhinə danışan və
çalışan xeyli insan da daxil idi. Onların
çoxunu tanımasam da, evində, yanında
görmüşdüm. Bu nəşəli, həyat eşqi ilə
dolu adam heç kəsdən qaçmaz, heç
kimdən gizlənməz, mənəviyyatı zahirinə
sirayət etdiyi üçün ünsiyyətdə olduğu
insanlar da çox olardı. Hər adamı özü
kimi saf qəlbli hesab etməsi səbəbindən
çox pisliklərlə üzləşirdi.
Səbahəddin təbiətinə görə tam
anlamda mənə zidd adam idi. Buna
baxmayaraq, çox sevdiyim bir
neçə nəfərdən biri olmuşdur. Bəzi
xüsusiyyətlərinə alışa bilmirdim. Sırf
xasiyyətimiz tutuşmadığına görə yox.
Bəlkə, onu bu dərəcədə diqqətçəkici
hesab etməyim özümdə olmayan
xüsusiyyətləri onda görməyimlə bağlı idi.
Əziz Nesin tanıyanların çəkinmədən
onun haqqında yazmasını məsləhət
görürdü. Elə ən düzgünü də bu
idi. Onun üçün yazacaqlarımda nə
romantikləşdirmə, nə də yamanlama
görəcəksiniz. Bu heç sənətkarlığının
qiymətləndirilməsi də deyil. Sadəcə, şəxsi
xatirədir.
Çox az adam görmüşəm ki,
Səbahəddin Əli qədər tolerant
olsun. Bəri başdan, bəlkə də, sizi
təəccübləndirəcək digər iki xüsusiyyətini
də deyəcəyəm, amma bunları sıradan
mənası ilə başa düşməməlisiniz. Əksər
yaradıcı insanlarda olduğu kimi, onda da
bir-birinə iki zidd olan xüsusiyyət vardı:
biri dəliliyi, digəri ağıllılığı. Bəzi adamların
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ona dəli deməsindən, fikrimcə, özünün
də xəbəri vardı. Bu cür tanınmaq mənə
elə gəlir ki, hətta ürəyincə idi.
Səhv başa düşməyin. Onun dəliliyi
hamının ağlına gələn dəliliklərdən deyildi.
Bu özünü aşan insanlara xas bir dəlilikdir.
Yaxşılıq, səmimilik, insanlıq kimi bir
“dəlilik”dir. Yəni daha çox uşaqlarda rast
gəlinən dəlilikdən...
Səbahəddin ağsaçlı, qızıleynəkli, yaxşı
geyimli mədəni adam qiyafəsində bir uşaq
idi. Bizim ağıllı hesab etdiyimiz tərəfi sanki
onun bütün dəliliklərinin üstünə makiyaj
kimi çəkilmişdi. Dəlilikləri isə insanları
pislikdən, axmaqlıqdan, hiyləgərlikdən
təmizləyən bir dəlilik idi. Kaş həyatımızda
belə dəlilərdən çox olaydı, o zaman
ağıllı görünən insanların da
şərrindən uzaq olardıq.
Onun içində bir də ciddi,
məlumatlı, zəkalı və anlayışlı
Səbahəddin Əli yaşayırdı. Səsküylü, gəzib-dolaşmağı sevəcək
qədər enerjili olan bu adamın,
eyni zamanda, filosoflar qədər
ciddi düşüncələrini görmüşəm.
Çoxumuzun öyrənməyi belə
özümüzə yaraşdırmadığı
şeyləri gecələr yalnızlığa
çəkilib diqqətlə
oxuduğunu görmüşəm.
Evinə, yanına istənilən
saatda getmək olurdu
(heç birimizin telefonu
yox idi). Təbiət,
flora və fauna
haqqında nəfis
nəşrləri alman
dilində oxuyardı.
Psixologiyanı,
fəlsəfənin
klassiklərini,
üstəlik,
ədəbiyyatı
çox oxuyardı.
Xüsusilə də
romanları. Bizdə
Avropa və
Amerikanın
cürbəcür
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ölkələrindən olan roman yazarlarını onun
qədər bilən adama rast gəlməmişəm.
Təkcə fransız, amerika, rus, ya da ingilis
roman yazarları ilə kifayətlənməzdi.
Bizdə heç tanınmamış, hətta onun
roman üslubundan kəskin fərqli üslubda
yazan dünya yazıçılarını tanımağa
çalışardı.
Amma Səbahəddin pedant kimi
öz bildiklərini, öyrəndiklərini nümayiş
etdirənlərdən deyildi. Onun əsas
xüsusiyyətlərindən biri snobluğa qarşı
dözümsüzlüyü idi. Belə adamları
gördükdə də dayanmaz, üstlərinə
gedərdi. Bu cür səhnələr üçün ürəyim
gedirdi. Amma eyni zamanda da ona
yaxınlaşanlar ona düşmən
kəsilərdilər. Necə deyim,
o sanki başqa bir
cəmiyyətdən çıxaraq
bizim içimizə düşmüş,
hər kəsdən seçilən,
özünəməxsus, çoxları
üçün “qəribə” insan idi.
Ona görə də “ağıllılar”
cəmiyyətində
“dəli” sayıla
bilərdi.
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Bunda təəccüb ediləsi heç nə yoxdur.
Bir dəqiqədə yüz söz və “söhbət
fırtınası”
Onu ilk dəfə nə zaman, harada
tanımışam? İlk tanışlığımız o vaxtlar
“Darülfünun” adlanan universitetdə
olmuşdu. İstanbulda. O zamanlar bu
ölkədə bircə universitet var idi. O
vaxt fəlsəfə üzrə təhsili yenicə başa
vurmuşdum. Qırx beş, ya da qırx altı
il əvvəl. Danışığından başa düşdüyüm
qədər ilə, Almaniyadan yenicə gəlmişdi.
Aydında alman dili müəllimi işləyirdi.
Burada tanışları olduğuna görə tez-tez
gəlir, trubkası və əlindən düşməyən
kitabı ilə qabağına çıxan hər kəslə
“söhbət fırtınası” qoparırdı. Tanışlığımız
yay tətilində olmuşdu. Mən də hələ bir
baltaya sap olmadığım üçün universitetə
gedib-gəlirdim.
Onu görən kimi diqqətimi özünə
çəkdi. Çox tez-tez və zarafatyana
danışırdı. Bir az da pəltəkliyi vardı.
Təkcə mən deyil, heç birimiz onunla
danışa bilməzdik. Çünki biz bir söz
deyənə qədər o, yüzünü deyirdi. Ona
görə də çox vaxt o danışar, biz dinləyər,
danışdıqlarından xoşumuz gəldiyi üçün də
çox gülərdik.
Diqqətimi çəkən bir xüsusiyyəti də
insanlardan qətiyyən çəkinməməsi idi.
Onunla beş dəqiqəlik söhbət etdinmi,
qırx ilin dostu olduğunuzu düşünəcəkdin.
Həmin ilin yayından sonra onunla heç
görüşmədim.
Bir şeirin başağrısı
İkinci dəfə iki il sonra qarşılaşdıq. O
zaman Ankarada idim. Onunsa harada
olduğunu bilmirdim. Bir dəfə gecəyarıdan
sonra o zamanlar cəmi bir-iki sıralanmış
binası olan Yenişəhərdən – İstanbulda
tanış olduğum professorlardan birinin
verdiyi dəvət yeməyindən qayıdırdım.
Küçələr bomboş idi, lopa-lopa qar
yağırdı. Nəqliyyat vasitəsi tapmaqdan
ümidimi üzmüş halda gedirdim. Elə
bu vaxt o dövrlərdə Ankaraya xas
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olan “kaptıkaçtı” (nəqliyyat vasitəsidir)
yanımda dayandı. Yeganə sərnişin mən
idim. Səhiyyə Nazirliyinə qədər gəldik.
Yəqin ki, bayırda kimsə əl etmişdi, çünki
maşın yenə də dayandı. İçəri xəz paltolu,
qızıl eynəkli, papaqlı, qar ucbatından üzgözünü seçə bilmədiyim bir nəfər mindi.
Məndən arxada oturdu.
Çox dəbdəbəli geyinmiş, səssizsəmirsiz oturmuş adam məndə maraq
oyatdı. Bir-iki dəfə dönüb arxaya baxdım,
üzünü seçə bilmədim. Nədənsə mənə elə
gəldi ki, gizlənməyə çalışır. Bir də dönüb
ona baxdıqda baxışlarımız tuş gəldi və
eyni anda bir-birimizin adını qışqırdıq.
Üzünün yarısını örtən xəz yaxalığını aşağı
saldı, eynəyini sildi. O gecəki görünüşü
üçün ürəyim getdi. Xəz bir yana, hələ bir
papaq qoymuşdu ki... Dayana bilməyib
dedim:
– Bu nə haldır? Lap burjua
milyonerinə bənzəyirsən.
Həmişəki kimi, qəhqəhə çəkib
gülərək cavab verdi:
– Nə xırdaçı adamsan. Bizim
o həriflərdən nəyimiz əskikdir?
Taşhana (İndiki Ulus Meydanı) gedib
çıxana qədər hey güldük. Səbahəddinlə
birlikdə olub da gülməmək qeyrimümkün idi. Ən pis vəziyyətimdə belə
onunla beş dəqiqə birlikdə olmaq bəs
edirdi ki, dünyanı bir gül bağçası kimi
görüm. Dəqiq başa düşmədim, deyəsən,
şeir yazmışdı və bu şeirə görə başı
bəlaya düçar olmuşdu. Ona görə də
həmin işi həll etmək üçün Ankaraya
gəlmişdi. Ertəsi gün Taşhandakı konditer
dükanında görüşmək barədə sözləşərək
ayrıldıq.
O zamanlar Ankaraya yeni gələn
konditer dükanında on beş dəqiqə
oturmaq yetərdi ki, şəhərdə kimin olubolmadığını başa düşəsən. Çox yüsək
rütbəlilərdən danışmıram. Söhbət bizim
kimilərdən gedir.
Ora getdim, Səbahəddin artıq
gəlmişdi. Bir az sonra qalxıb dükanın
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arxa tərəfində yerləşən Milli Təhsil
Nazirliyinə getdi. Nazirlə görüşü
olmalıydı. Yuxarıdakılar onun
günahından keçmişdilər, harasa təyinatı
çıxarılacaqdı. Sonradan düşmənlərinin
dediyi kimi, o vaxt nazir Həsən Ali Yücəl
deyildi. O vaxt o, sadəcə, təhsil müfəttişi
işləyirdi. Səbahəddinin təyinatını verən
nazir, yadımda qaldığına görə, Hikmət
Bayur idi.
“Onun yanında olub da
uğunmamaq mümkün deyildi”
1933-cü ildən sonra yenə
əlaqəmiz kəsildi. O zaman Ankaradan
köçmüşdüm. İstanbulda yenidən qurulan
universitetdə sosiologiya üzrə assistent
oldum, əsgərliyə getdim, sonra da
Amerikaya yollandım. İkinci Dünya
Müharibəsinin ortaya çıxmasından
bir az əvvəl İstanbula gəldim, sonra
da Ankaraya. Səbahəddinlə daimi
münasibətlərimiz o vaxt başladı və düz
ölümünə az qalmış müddətə qədər
davam etdi.
Görüşmədiyimiz illərdə evlənmişdi.
Qızı Filiz çox gözəl uşaq idi. Səbahəddin
onu elə əzizləyirdi ki, elə bil uşaq öz
oyuncağını əzizləyirdi. Aralarında, bir
növ, dostluq var idi. Çünki Səbahəddin
də öz övladı qədər uşaq idi. Səbahəddin
kimi atanı mən ondan sonra heç
görməmişəm. Hətta uşağı balaca bayıra
da o çıxarır, Filizin başa düşməyəcəyi
zarafatlarla bizi güldürürdü. Hər gün
olmasa da, həftədə bir dəfə görüşürdük.
Mənim xətrimi çox istəyirdi desəm
də, düzgün olmaz, çünki o hamını çox
sevirdi. Heç kimin arxasınca danışmaz,
kiməsə lağ etməzdi. Bunu edəcəkdisə də,
iştahasını o adamı üz-üzə görəcəyi vaxta
saxlayardı.
Bir dəfə Yeni il gecəsindən bir gün
əvvəl bizdə yığışmağa qərar vermişdik.
O gün üçün lazım olanları mən, o, bir də
Niyazi Ağırnaslı seçəcəkdi. Qızılaydakı
dükanlara getdik ki, gecə üçün lazım
olan ərzaqları alaq. Yarım gün ərzində
satıcılarla elə danışırdı ki, elə bil Ağırnaslı
idi. Gülməkdən uğunub gedirdim.
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Əslində, ona gülürdüm ki, adaşımın heç
təqlid olunduğundan belə xəbəri yox
idi. Səbahəddin isə üzündə bir damla da
narahatlıq olmadan onu təqlid edirdi.
Ağırnaslı da iki dəqiqədən bir mənə, –
“Nə gülürsən axı, nə olub?” – dedikcə
daha da uğunub gedir, nəyə güldüyümü
ona başa sala bilmirdim.
Bir dəfə də onun mənzilinə getdiyimdə
onu sevməyən bəzi adamların orada
olduğunu gördükdə əsəbiləşmişdim.
Həm də əməlli-başlı qəzəblənmişdim.
Növbəti gün onu gördükdə, – “Əşşi, bu
adamları nəyə görə evinə yığırsan axı?
Nə danışırsan onlarla?” – soruşdum.
Bəlkə də, – “Nə xırdaçıl adamsan”, –
deyəcəkdi, ancaq demədi. “Nə olacaq?
Mənim onlardan gizlədəsi nəyim var ki?
Onsuz da özün gördün, hərəsi ilə bir dəfə
rakı vurur, qabaqlarına da bir az pendir
atıram, quyruqlarını qısıb, bir küncdə
oturub gəmirirlər”, – deyə cavab verdi.
Doğrudan da, evi bəzən elə dolu
olurdu ki, elə bil toy eviydi. Özünün də
xəbəri yox idi ki, bu qədər açıqürəkli
olsa da, xeyli düşmən qazanmışdı.
Onlar irişən, səssizcə oturan, hiyləgər,
ikiüzlü düşmənlər idilər. Bunlardan biri
əslini heç indi də bilmədiyimiz qarışıq
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siyasi məsələnin içində olan bir adam
idi. Yücəl-Önər məhkəmə prosesində
Yücəlin əleyhinə şahidlik edərkən o,
gözünü belə qırpmadan, – “Bir gün
evinə getmişdim, Niyazi Bərkəs də orada
idi, gizlicə nəsə haqqında danışdıqlarını
başa düşdüm”, – demişdi. Halbuki mən
getdiyim vaxt onu görüb, Səbahəddinə
bir az yuxarıdakı sözləri deməyimə vəsilə
olan adam elə o idi. Adam göz görə-görə
yalan danışırdı. Səbahəddinin evində
istənsə də, gizli bir şey danışıla bilməzdi.
O vaxtkı Ankaraya xas olan bu cür
düşmənliklər, zənnimcə, alçaqlıqdan irəli
gəlirdi. Səbahəddin onların qarşısında
bir çox sahədə at oynadacaq qədər
istedadlı olduğuna görə, onun yanında öz
miskinliklərini hiss edir, həsəd duyğusu
qısqanma və kinə çevrilirdi. O vaxtlar
(bəlkə, hələ də elədir) dünyada baş
verən hadisələrdən xəbərsiz “axmaq”
adlandırdığım tiplər var idi. Ankarada
belələri lap çox idi. Bunların arasında
hər şeyi bilmə iddiasını bir də təkəbbürlə
göstərənlər vardı. Nurullah Ataç
belələrinə çox yerinə düşən ləqəblər
qoyar, hər tapdığı ləqəbi də getdiyi
yerlərdə günlərlə təkrarlaya-təkrarlaya
məşhurlaşdırardı.
Bu cür adamlardan bəzilərinə
Səbahəddinin evində rast gələrdim.
Əksəriyyəti də siyasətçi olmaq istəyən
adamlardılar. Səbahəddin bu axmaq
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tiplərin tam əksi olan ayıq-sayıq adam
idi. Özü də bu xüsusiyyətini təkcə o
axmaqlara deyil, hamıya bəlli edərdi. O,
qısa müddət tanıdıqdan sonra, – “kimdir,
nədir, nə istəyir, ağlından nə keçir, meyli
nəyədir”, – deyə fikirləşməyinizə yer
buraxmayan adam idi.
Müharibəyə gülmək və güldürmək
bacarığı
Bir gecə Hamamönündə, onun
müəllimlik etdiyi Konservatoriyada
verilən konsertdən çıxmışdıq. Bayırda
sıra-sıra avtobuslar dayanmışdı. Biz
itələşə-itələşə onlardan birinə mindik.
Səbahəddin ayaqüstə qalmış, yıxılmamaq
üçün tutacaqlardan birindən yapışmışdı.
Necə oldusa, bir də gördüm ki,
avtobusdakıları qəhqəhə ilə gülməyə
vadar edən bir tərzdə danışmağa
başlayıb. Bəs nə haqda? Desəm, təəccüb
edəcəksiniz. Həmin vaxt yenicə başlamış
fin-sovet müharibəsi haqqında. Müharibə
haqqında nə danışıla bilər və danışılan
hər nədirsə, ona necə gülmək olar?
İzah edim: Səbahəddin müharibədən
danışmırdı, Ankaranın yuxarıda
haqqında danışdığım o tiplərin müharibə
barəsindəki axmaq düşüncələrini və
danışdıqlarını təqlid edirdi. Özü də bunu
elə edirdi ki, avtobusdakıların hamısı onu
dinləyir və gülürdü.
Lakin o axmaqlardan olmayan, fərqli
şəkildə lağ etməyi bacaran adamlar
qarşısında
Səbahəddin xeyli
tərəddüd edərdi.
Nədənsə onlarla
ciddi danışmağa
başlayar, özünü
tamamilə
gücsüz vəziyyətə
salardı. Sonra
özünümüdafiəyə
keçər, hətta
qarşısındakına
qalib gəlməyəcəyi
məlum ikən nahaq
yerə dirənərdi. Bir
dəfə Zəkəriyyə
Sərtəlin qarşısında
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belə bir hala düşdüyünü görmüşəm.
O gün Səbahəddinin evində idik.
Telefonumuz olmadığı üçün adətən
dostun evinə gözlənilmədən gedərdik.
Səbahəddinin evinin giriş qapısı birbaşa
qonaq otağına açılırdı. Həmin gün
Sərtəlin dilindən özünü marşal elan etmiş
Stalin düşmürdü. Onun belə bir xasiyyəti
vardı ki, adətən qarşısındakı adamın
zəif yerini bilir və onunla bağlı mövzunu
dilinə dolayıb oynayırdı.
Sərtəl illər boyunca Səbahəddinə
ilişib özünü əyləndirməyi sevdi. Bilirəm
ki, Səbahəddin Stalinə heyranlıq
duyacaq adam deyildi, amma Sərtəl
onu elə bir vəziyyətə salmağı bacardı. O
söhbət zamanı söz atmağa ara vermir,
Səbahəddin isə daha da inadkarlıq
edərək aradabir də kəsik-kəsik, zəif səslə
qəhqəhə çəkirdi.
“Həyatı boyunca kapral belə
olmamış adam necə olur ki, marşal
olur?” “Bir adam necə özünü gülünc
vəziyyətə salmadan marşal edər?”,
ya da “Belə sistemlərdə necə gülünc
şeylərin olduğunu görürsənmi?” kimi
sözlərlə onu iynələdikcə Səbahəddin
nəsə mızıldanır, ancaq nə Sərtəli, nə də
onların mübahisələrini seyr edən məni
inandıracaq bir zəka parlaqlığı nümayiş
etdirmirdi. Demək, onda da Rafiq
Xalidin uşaqlığında danışdığı paxlava
hekayəsindəkinə oşxar inadkarlıq vardı.
Bununsa heç kimə deyil, təkcə özünə
ziyanı olurdu.
***
Haqqında danışılası adam demək
olar ki, qıt olan o dövrün Ankarasında
yaşadığımız evlər olduqca yaxın
olduğundan tez-tez görüşürdük. Bunun
birgünlük münasibətlər tərəfi var:
qarşılıqlı ziyarət, şəhər kənarına bazar
günləri gəzinti, bayram, Yeni il üçün
toplaşma. Münasibətlərimizin digər
tərəfi də ədəbiyyat, fikir, sənət və
siyasət mövzuları idi. Həmin vaxtlar
o, çıxardığımız bir jurnala hekayələr
verməklə yanaşı, imzalı-imzasız satiralar
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da yazırdı. Bir dəfə kənd gəzintisi zamanı
rast gəldiyim hadisəni ona danışmışdım,
o isə danışdıqlarımı hekayəyə çevirmişdi.
Lakin Səbahəddində hekayə mövzularına
çevriləcək qiyamət müşahidə qabiliyyəti
var idi. Yaza bildikləri bunların ancaq bir
damlasıdır.
Bir dəfə günortadan sonra jurnalı
doldurmaq problemini həll etməyə
çalışdığım vaxt Səbahəddin gəlib çıxdı.
Əlində uzun bir hekayə – “Həsən
boğuldu” ilə. Səssizcə oturdu, sonra
mətni diqqətlə, sanki bir şeir kimi oxudu.
Bu, onun ən sevdiyim hekayəsidir.
Lirik bir şeirdir. Başlanğıcını bir daha
oxuyun. Səbahəddinin çox güclü təbiəti
müşahidə bacarığı var. Heç bir tərəfi
xəyali, uydurma deyil, amma heç emprik
də deyil. Dediyim kimi, alman dilində
təbiətlə bağlı nəfis nəşrləri xoşlayırdı,
ancaq təbiəti, həqiqətən də daxilən hiss
edən bir intuisiyaya sahib idi.
Səbahəddin Əlinin Hitlerlə bağlı
proqnozu
Siyasi mövzularda onu ciddi qəbul
edib-etməmək məsələsində o qədər də
əmin deyildik. Bu mövzular onsuz da
Səbahəddin üçün komik idi. İnsanlar,
deyəsən, ən çox bu mövzularda gülünc
vəziyyətə düşürlər. Amma bir xatirəmi
danışmadan dayana bilmərəm. Döyüş
meydanına dönmüş Avropada xırda ölkə
və dövlətlər Hitlerin blitzkrieg1 adlanan
ani hücumu ilə oyun kartları kimi birbir yıxılırdılar. Bir iyun günü Ankara
radiosu sevincli bir səslə Hitlerin ikinci
cəbhəni açdığını və faşist ordusunun nə
qədərsə kilometr irəlilədiyini elan etdi.
İkinci Dünya Müharibəsi artıq açıq-aşkar
başlayırdı. Ağlımda bu fikirlərlə “Qızıl
ay”a getmişdim. Bir binanın tinində
Səbahəddinə rast gəldim. Bəli, xəbəri
vardı. “Nə deyirsən?” – soruşdum.
Həmişəki kimi, fikrini pəltək danışığı ilə
möhürtək vurdu:
– Bu təkeynəkli, bornee2 alman
1 İkinci Dünya müharibəsində faşistlərin istifadə
etdiyi döyüş taktikası.
2 Fransızcadan tərcümədə dardüşüncəli
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generallarının döyüşdə qalib gəldiyini
görən olubmu? – dedi və əlavə etdi, –
Bax indi başlarını doğrudan da bəlaya
soxdular.
Bütün dünya kimi, mən də o
vaxtlar faşistlərin məğlubedilməzliyinə
inandırılmışlardan idim. Faşistliyin
çökəcəyinə inanardım, amma döyüş
gücünü, üstəlik, ordu qərargahının
ustadlığını bu dərəcədə aşağı
qiymətləndirmirdim. O dövrdə, demək
olar ki, hamı bir ağızdan deyir və inanırdı
ki, ikinci cəbhənin payını bir-iki ayın
içində verəcəklər. Müharibənin üstündən
çox illər keçdikdən sonra başqa bir
məqsədlə onun haqqında xeyli material
oxudum. Faşist döyüş texnologiyasının
çatışmazlıqları, alman generallarının
dardüşüncəliliyi o dövrün sənədlərini
tədqiq edən tarixçiləri hələ də heyrət
içində qoyur. Səbahəddinin dediyi söz o
vaxt mənim düşündüyüm qədər mənasız
deyilmiş.
Böyük Bığ İnqilabı
Bu şən, nikbin, həyat dolu adam son
illərdə bezməyə başlamışdı. Mürtəcelərin
bütün növləri, bütün qolları ona qarşı
əməlli-başlı hücuma keçmişdilər. Onu
tanıyan başqa adamların nə deyəcəyini
bilmirəm, amma Səbahəddinin
kommunistliyi, sadəcə, şayiədən başqa
bir şey deyildi. Marksist ədəbiyyata
dərindən bələd olduğunu yaxşı bilirəm.
Səbahəddin başqa ədəbi cərəyanların
da əksəriyyətini yaxşı bilirdi. Belə
olduğu halda, heç vaxt onun özünü
çoxbilmiş kimi apardığını görməmişəm.
Solçuluğu hər şeydən üstün tutmaz,
solçuları da məsxərəyə qoyardı. Heç
bir partiyaya mənsub olmadığını,
bundan sonra da olmayacağını özü çox
yaxşı bilirdi. Çoxbilmişlər, partizanlar,
cəhalətpərəstlərə sataşdığına görə
və bu qəbildən olan heç kəsdən
çəkinməyib fikrini onların üzünə dediyi
üçün sağdakılar da, soldakılar da, o
dövrün Xalq Partiyası mənsubları da
onu təhlükəli adam hesab edirdilər.

Səbahəddinin bu sataşmaları kobud,
çirkin, tərbiyəsiz deyil, zarafatyana
olurdu.
Hansı il olduğunu indi xatırlamıram,
Ankara Xalq Evi binasında “Maarif
şurası” adlı qurultayın açılışında idik.
Səhnəyə ilk çıxan baş nazir Saracoğlunun
üzü bizə bir qədər qəribə gəldi. Onun
hətərən-pətərən çıxışına qulaq asdıqdan
sonra səhnəyə nazir Yücəl çıxdı.
Qəribədir, onun da üzündə əcaiblik
sezilirdi. Yanımda oturmuş Səbahəddin
qulağıma sarı əyilərək mızıldandı: “Böyük
Bığ İnqilabımız mübarək olsun”. Bunlar,
deyilənə görə, bir gecə əvvəl bığlarını
qırxmışdılar. “Böyük Bığ İnqilabı” ifadəsi
mənə o qədər gülməli gəlmişdi ki, özümü
gülməkdən saxlaya bilməyib zaldan
çıxmışdım.
1945-ci ildən sonra Ankara bizim
üçün cəhənnəmə çevrilmişdi. İnanılmaz
dərəcədə axmaq işlər həyata keçirilir,
inanılmaz dərəcədə axmaq fikirlər dilə
gətirilirdi. Səbahəddin indiki desant
qruplarının ilk nümunələri olan oğlanların
hücumlarına belə, məruz qalırdı. Onu son
dəfə “Qızılay”da gördüm. Ayaqüstü olsa
da, xeyli söhbət etdik. Daha buralarda
yaşamaq istəmədiyini, Fransaya getməyə
çalışdığını söyləyirdi. Lakin pasport
vermirdilər. Kitablarının İsveçrədə çap
olunacağına ümid edir, onlardan gələn
gəlirlə dolanacağına inanırdı. Son
söhbətimiz bu oldu. Üstündən nə qədər
keçdiyini xatırlamadığım müddət ərzində
Səbahəddinin yük maşını sürməyə
başladığını eşitmişdim. Qorxunc bir
sui-qəsdə doğru necə sürükləndiyini
ağlıma gətirdikcə o canlı, o çevik
adamın öldürülə biləcəyinə hələ də inana
bilmirəm.
Heç cür tərgidə bilmədiyi bir
alışqanlığı vardı: həmişə cibində kitabı
olardı, boş qaldığı vaxt oxumağa
çalışardı. Mənə elə gəlir ki, məhz belə
bir anında xəyanətə qurban gedib. Onu
öldürən də, öldürməyi sifariş edən də
cinayətlərin ən mənfurunu işləyib.

mənasını verən söz.
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problem

Dinlərin ətraf mühitin
qorunmasında rolu

Ceyhun Əsgərov
Ekologiya ilə bağlı problemlər və
onların aradan qaldırılması məsələlərində
dinlər xüsusi çəkiyə malikdirlər. Belə ki,
insanlar yayıldığı coğrafi arealdan asılı
olmayaraq məlum din və mədəniyyət
atmosferində doğulurlar. Tarixə nəzər
salsaq görərik ki, fundamentində din
və adət-ənənələrin yer almadığı bütün
quruluşlar parçalanmış və nəticədə
insanlar ucaltdıqları həmin “abidələrin”
çöküntüləri altında öz qaranlıq planları ilə
üz-üzə qalmışlar.
Bəşəriyyətlə bağlı aparılan bütün
tədqiqatlara istinad edən BMT, ətraf
mühitin qorunmasında hər bir millətin
öz adət-ənənələrindən yararlanmağı
tövsiyə etmişdir. Dünyanın ən qabaqcıl
təbiəti mühafizə təşkilatlarından olan
World Wide Fund for Nature (Beynəlxalq
Təbiəti Mühafizə fondu) 1986-cı ildə
keçirdiyi konfransda dünyadakı ən böyük
dinlərin (Xristian, İslam, Buddizm və
Hinduizm) liderlərini bir masa ətrafına
toplayaraq ekoloji problemlərin həllində
onların üzərinə düşən vəzifələrin
vacibliyini qeyd etmişdir. Buna bənzər
digər konfrans 1990-cı ilin fevral ayında
astronom Karl Saqanın rəhbərliyi altında
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tanınmış 22 elm adamının iştirakı ilə
keçirilmişdir.
İndi isə bəzi alim və mütəxəssislərin
din və ekologiya ilə bağlı fikirlərinə nəzər
salaq.
Bəşəriyyətin yeni baxış tərzlərinin
vacibliyinə diqqət çəkən alim Rudolf
Bahroya görə (alman təbiətşünası)
“Sadəcə texnologiya və qanunlarla
ətraf mühitin qorunmasının vaxtı
keçmişdir. Görüləcək əsas iş, Hz.
Məhəmməd, Hz. İsa və Budda kimi
beyində çevriliş etmək lazımdır.
Yəni təbiətlə insan arasındakı
münasibətdə neqativdən pozitivə
keçmək lazımdır”.
Arnold Jozef Toynbe (ingilis
fəlsəfə və tarixçisi): “Bu gün dünya
miqyasında maddi mənfəət hərisliyi
tormozlanmadıqca təbiətdən gələn
əks zərbələrə hazır olmalıyıq. İnsanlar
ekoloji tarazlığı pozarlarsa gələcək
nəsillərin məhv olacağını başa düşə və
övladlarını sevə bilərlər. Lakin bu sevgi
övladlarının gələcəyini güvən altına
almaq baxımından sahib olduqlarının
bir hissəsini fəda etmək üçün yetərli
deyil. Zənnimcə bu hədəfə dini inanc
çərçivəsində köklənmədikcə, qabaqcıl
ölkələri nəyin bahasına deyil öz
bahalarına fədakarlıq etməyə yönəltmək
mümkün olmayacaqdır”.
Keçmiş SSRİ-də Kommunist qəzetinin
baş redaktoru İ.T.Frolov öz yazısında
etiraf etmişdir ki, “Qlobal problemlərin
həllində hədəfə çatmaq üçün yeni
düşüncə, əxlaq və davranış tərzləri
mənimsəmək məcburiyyətindəyik.
İnsanın maddi, elmi və texniki tərəflərini
inkişaf etdirməklə yanaşı, daha vacibi
insan psixologiyasında yeni keyfiyyətlərin
formalaşmasını təmin etməliyik. Çünki
mənəviyyat insanlığın zəruriyyətidir”.
“Dərin ekologiya” hərəkətinin
qurucularından olan Norveçli professor
Arne Naes xristian və müsəlmanların
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problem
müqəddəs kitabları olan “İncil”
və “Quran”ın insanın qarşısına
qoyduğu vəzifələri ekoloji aspektdən
dəyərləndirərkən dinin mövqeyini xüsusi
vurğulamışdır.
İngilis Ernst Fridrix Şumaxer müasir,
insanın dinlərə olan marağını belə
açıqlayır: “Kilsəsiz yaşamaq mümkündür
amma mənəviyyatsız, yəni bütün zövq və
kədər, həyəcan və məmnunluq, zəriflik
və kobudluq hisləri olmadan mövcud
həyatda yaşamaq mümkün deyil.
Həqiqətən də, müasir dünyanın dinsiz
yaşama testinin uğursuz nəticələrini öz
gözlərimizlə görməliyik”.
İslam, xristianlıq, yəhudilik və buddizm
kimi böyük dinlərin ətraf mühitlə
bağlı baxış və prinsiplərinin vacibliyi
bu gün göz önündədir. Məsələn,
inanclı və həssas müsəlman,
nəinki insanlara, hətta
bütün canlılara qarşı
hərəkətlərindən
məsul olduğunu və
etdiklərinə görə
Yaradanın qarşısında bir gün hesabat
verəcəyini heç
vaxt unutmaz.
Hətta müsəlmanların müqəddəs
kitabı “QuraniKərim”də bununla
bağlı “Kim zərrə
qədər yaxşılıq etmişdirsə
mükafatını, kim də zərrə
qədər pislik etmişdirsə cəzasını
alacaq” (Zəlzələ surəsi/7-8) ayəsi bunu
bir daha təsdiq edir.
Ekoloji problemlərin meydana
gəlməsi ilə qədim adət və ənənələrin
araşdırılmasının aktuallaşması çox
düşündürücü məsələlərdəndir.
Belə ki, əvvəllər Qərbi Avropa
müstəmləkəçilərinin ciddiyə almadığı,
hətta məhv etməyə çalışdığı unudulmuş
mədəniyyətlər analiz üçün təkrar
zərrəbin altına gətirilməyə başladı. Bu
da o deməkdir ki, ekoloji problemlər
təkcə təbiətin sıradan çıxması
deyil, eyni zamanda mədəniyyətlərin
də “eroziyaya” uğramasıdır. Son
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zamanların ədəbiyyatlarına nəzər salsaq
“təbiət əxlaqı, ətraf mühit fəlsəfəsi, təbiət
kosmoqoniyası” kimi bir sıra nüfuzlu
əsərlərin geniş vüsət aldığının şahidi
olarıq.
Amerika qitəsinin aborigenləri
sayılan hinduların (qızıldərililər) lideri
Sietlin (Seattle) ABŞ prezidenti Franklin
Piersə yazdığı məktubda deyilir: “Siz
buralara gələnədək qanunları olmayan
insanlar idik. Lakin hər şeyin yaradıcısı
və idarəedicisi olan Uca Ruhla yaxşı
keçinirdik. Biz onu hər şeydə görürdük
– ağaclarda, sularda, havada və
dağlarda. Bəzən bunların vasitəsilə Ona
yaxınlaşırdıq. Sizcə bu pis şeydirmi?
Buna görə bizləri vəhşi və bütpərəst
adlandırdınız. Bu bizim ibadət tərzimiz idi
və siz bunu anlamadınız. Biz
torpağın bir parçasıyıq,
o da bizim bir
parçamızdır. Güllər
bizim gül qoxulu
bacılarımız, sığır,
at və qartal
qardaşlarımız,
axan çaylar isə
atalarımızın
qanıdır.
Yüksək
qayalıqlar,
yumşaq
çayırlarla
insanın hərarəti
eynidir və deməli,
biz bir ailədənik. Sizin
şəhərlərdə sakitlik yoxdur.
Hindular səssizliyi çox sevirlər. Hava
bizim üçün çox safdır. Onunla insanlar,
ağaclar və heyvanlar tənəffüs edirlər.
Sizdə təmiz hava da yoxdur. İnsanlar
torpağa tüpürməklə öz üzünə tüpürmüş
olurlar. Torpağa nə olarsa onunla bağlı
hər şeyə eynisi olacaqdır çünki, bunlar
bir-birinə çox bağlıdırlar”.
Məktubda yazılanlara fikir versək
görərik ki, “sadə” anlayışlara malik
hindular elm və texnologiyanın
sürətlə inkişaf etdiyi “müasir”
dövrün insanından daha çox
ekosistem anlayışına və şüuruna
malikdirlər.
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problem
Ümumiyyətlə, şərq aləminin din və
fəlsəfələrinin insan-təbiət münasibətləri,
bu günə qədər qərb aləminin diqqətini
çəkməmişdir. Bunun əsas səbəbi isə
özlərinin sahib olduqları mədəniyyətləri
digər mədəniyyətlərdən üstün tutmaları
idi.
Müasir dövrün məşhur buddist
fəlsəfəçisi İkedaya görə buddizmdə
insan-təbiət münasibətlərinin əsası
duelist yox, dostluq əlaqələrindən
ibarətdir. O bu əlaqəni Eşo-Funi
anlayışı ilə izah edir. Yəni insan
təbiətə həm təsir edir, həm də onu
dəyişir. Göründüyü kimi, insan və
təbiətin qarşılıqlı münasibətləri zidd
olaraq ələ alınarsa onu perspektiv şəkildə
qavramaq mümkün deyil. Yəni təbiət
sabit və dəyişməz qalmaq əvəzinə bağlı
olduğu şəraitə görə dəyişir.
İkedaya görə yapon xalqının
atalarından miras aldıqları “İnsan və
təbiət arasındakı sıx əlaqə” inancı
təbiətlə daha sistemli münasibətdə
mühüm faktordur. Buna ən parlaq misal
keçmişdə Yaponiyada təbiətin uzun əsrlər
boyu qorunub saxlanıla bilməsidir. Artıq
bu gün Yapon xalqı öz keçmiş adətənənələrini yenidən bərpa etməkdədir.
Cainizm dininin lideri Mahaviranın da
dediyi kimi: “Hər kim yer üzündə hava,
su, od və bitkilərə laqeyd yanaşarsa öz
varlığını təhlükəyə atmış olar”. Burada
həmçinin Dalai Lamanın da bu məşhur
kəlamı yada düşür: “Kosmosun fəthi ilə
paralel olaraq insan cahilliyinin və dar
anlayışının nəticəsi olaraq göllər, çaylar,
dənizlər və okeanlar çirklənməkdədirlər.
Gələcək nəsillər bu gün bizim sahib
olduğumuz meşə və tükənməkdə olan
heyvan növləri haqqında heç bir bilgi
əldə edə bilməyəcəklər. Əksinə biz bu
gün bu problemlərlə üz-üzəyik. Qısa
vaxt ərzində mühüm addımlar atmaq
məcburiyyətindəyik”.
Ətraf mühitin mühafizəsi
məsələlərində qərbin diqqətini çəkən
digər bir din Hinduizmdir. Bu marağın
əsas səbəbi özünü təbiətin üstündə
və xaricində görən müasir dövrün
insanından fərqli olaraq, hinduizmdə
təbiətin bütün komponentlərinə canlı
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varlıq kimi baxılmasıdır.
Hinduizm dininin qaynağı hesab edilən
əsası fəlsəfəçilər və kahinlər tərəfindən
qoyulan ayinlərdən yaranmış Vedalarda
canlı və cansız bütün komponentlərin
eyni güc tərəfindən idarə olunduqları izah
olunur. Bu ayinlərdən birində deyilir ki,
“İçində buğda və qarğıdalı tarlalarının
yerləşdiyi, nəfəs alan və hərəkət edən,
hər şeyi əhatə edən, dənizin, çayın
və digər suların yaratdığı yer üzü! Ən
gözəl nemətləri bizə ver! Yer ana! Məni
göydəkilərlə sülh içində güvənli qıl! Ey
hikmət sahibi! Məni şəfqət və bolluqla
qucaqla!” Həqiqətən də təbiətdən bu
qədər nəvaziş və qayğı gözləyən insan
heç bir zaman onunla kobud rəftar edə
bilməzdi.
Vedalarla yanaşı digər müqəddəs
yazılar olan Upaniştlər və Puranalarda
da Hinduizm dininin təbiətə baxış ölçüsü
ifadə edilməkdədir. Onlara görə təbiətin
böyük gücləri sayılan göy, yer, su, od,
bitkilər və digər varlıqlar təbiətdə birbirilə sıx vəhdət halındadırlar. Deməli,
müqəddəslik təbiətin xaricində yox,
bilavasitə onun içindədir.
XX əsrin 60-cı llərində ekoloji
problemlərin geniş vüsət aldığı və bu
problemlərin həlli istiqamətində mühüm
addımların atıldığını yuxarıda da qeyd
etmişdik. Bu arenada yazılan ilk məqalə
Linn Vaytın “The historial roots of our
ecological crisis” (Ekoloji böhranlarımızın
tarixi kökləri) adlı əsəridir. Vayt bu
problemlərin qaynağını yəhudi-xristian
adət-ənənələrində görürdü. Vaytın
iddiaları qərb aləmində böyük səs-küyə
səbəb oldu. Buna səbəb “Tövrat” və
“İncil”in yaradılış bölümündən alınmış
və əsərdə keçən ”Surətimizə oxşar
insan yaratdıq ki, dənizin balıqlarına,
göyün quşlarına, sığırlara və bütün yer
üzünə və yerdə sürünən hər şeyə hakim
olsun”. Vayta görə müasir insanın təbiət
üzərindəki hökmranlıq hissi bu anlayışa
bağlıdır.
Dünya Musəvi Konqresinin sədr
müavini Rabbi Arktika Hertsberqin
görüşləri eyni zamanda Vaytın suallarına
da cavab verir. Orada deyilir: “Kim
məxluqata qarşı mərhəmətli isə atamız
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İbrahimin nəslindəndir” (Bezoh 32 b).
Sonra belə davam edir: “Tövrat”ın
bizə dediyi kimi Tanrı aləmi yaratdığı
zaman oradakı komponentləri kainatdakı
tutduqları vəziyyətlərə görə yaratmışdır.
Bir-birilərinin üzərində təcavüzkar deyil.
Adəm ad qoyduğu bu məxluqatla sülh
içində yaşamağa söz verdi. Beləliklə
insan yaradılışının ta əvvəlində məxluqata
qarşı məsuliyyətli olacağına söz
vermişdir”.
Xristianlıq dinində də təbiətə baxış
tərzi heç də digər dinlərdəkindən
fərqlənmir. Burada deyilir: “Tanrı
hər şeyin yaxşı olmasını, həqiqətən
də yaxşı olmasını istəyir. Lazımsız
heç nə yaratmadığı kimi, lazımlı heç
nəyi də əsirgəməmişdir. Həmçinin
bir-birilə mübarizə aparan kainatdakı
komponentlər arasında belə bir ahəng və
uyğunluq görülməkdədir. Sadəcə kişi və
qadın Tanrının surətində yaradılmışdır.
Tanrının hakimiyyətini və yaxşılığını
göstərmək üçün görünən hər şeyin
hakimiyyəti də insanoğluna əmanət
edilmişdir”.
Səmavi dinlərin sonuncusu olan İslam
inancında fərdin ətraf mühitə münasibəti
müəyyən əxlaq qanunları tərəfindən idarə
olunmaqdadır. Belə ki, insanların vəzifəsi
təbiətdən faydalanmaq, yararlanmaq
və onu idarə etməkdən ibarət deyil,
eyni zamanda onu inkişaf etdirmələri
də şərtdir. Bu barədə İslam dininin
banisi Məhəmməd (ə.s.) belə demişdir:
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“Bütün yaradılmışlar Allaha möhtacdır.
Və onların da içində ən xeyirlisi Allahın
köməyinə möhtac olanlara faydalı
olandır”. Məhəmməd peyğəmbərin
özünün ağaclar, heyvanlar və bütün
təbiətdəki canlılardan məsul olduğunu
“Allahın sizi cəzalandırmamasının yeganə
səbəbi – ətrafınızdakı yaşlı insanlar,
südəmər körpələr və ixtiyarınızda
otlayan heyvanların olmasıdır” hədisi ilə
vurğulamışdır.
İslam dininin “Yer üzünü qorumaq
üçün bütün insanlar bir-birini xəbərdar
etməlidir” şəklindəki təbiətlə bağlı
çağırışı çox maraqlıdır. İslam təbiətdən
faydalanmağa icazə verir, lakin bu
yararlanma israfçılıq mənasına gəlmir.
İsrafçılıq Allah tərəfindən qadağan
edilmişdir. Yəni təbii ehtiyatlardan
istifadənin davamlılığı üçün onlar
qorunmalıdır. Hətta bununla bağlı “Heç
ölməyəcək kimi dünya üçün, sabah
öləcək kimi də axirət üçün çalış”, və
ya “Axan çayda belə dəstəmaz alsanız,
yenə də suyu israf etməyin” hədisləri
diqqətçəkicidir. Buradan belə çıxır
ki, müsəlman dünya nemətlərindən
yararlanarkən kor-koranə istehlakçı
anlayışı ilə hərəkət etməməlidir. Əksinə
o, hər addımını İslam mühasibatı
çərçivəsində tarazlamalıdır.
“Onlar mallarını xərclədikdə nə
israfçılıq, nə də xəsislik edərlər, bu
ikisinin arasında orta yolu tutarlar”
(Furqan surəsi/67) ayəsi təbii ehtiyatların
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problem
məhdud olduğunun hər keçən gün daha
yaxşı başa düşüldüyü, təmiz inkişaf
iqtisadi modellərin müzakirə edildiyi
bir şəraitdə iqtisadçılara çox zərif bir
ismarıcdır.
Müasir dövrümüzün qlobal
problemlərindən hesab olunan ekoloji
tarazlığın pozulması və ətraf mühitin
sənaye tullantıları ilə çirklənməsi Rum
surəsinin 41-ci ayəsində öz əksini belə
tapır: “İnsanların öz əlləri ilə etdikləri
(pis əməllər, günahlar) üzündən quruda
və suda fəsad (pozuntu) əmələ gələr
(bəzi yerlərdə quraqlıq, qıtlıq olar,
bəzilərində zərərli yağışlar yağar, zəlzələ
baş verər, dənizlərdə gəmilər batar) ki,
Allah (bununla) onlara etdiklərinin bir
qismini (etdikləri bəzi günahların cəzasını)
daddırsın və bəlkə, onlar (tövbə edib
pis yoldan) qayıtsınlar”. Doğrudan da
bəşəriyyət yaxın keçmişdəki kor-koranə
fəaliyyətinin fəsadları ilə üz-üzə, iç-içədir
və bunun da tək səbəbkarı məhz insanın
özüdür.
İslam anlayışına görə insan ona
xidmət edən yolların, parkların,
meşələrin, çayların, göllərin, dənizlərin,
qısaca ətraf mühitin təmizliyi və
qorunması ilə maraqlanmalıdır. Çünki,
insan olmadan ətraf mühit və digər
canlılar öz həyatlarını davam etdirə
bilərlər. Lakin mühit olmadan insan
həyatının davamlılığı mümkün deyildir.
İslam dini yaşıllıqların qorunmasına
və inkişafına hər zaman xüsusi diqqət
yetirmişdir və cənnətlə bağlı ayələrin
hamısında yaşıllıqlardan xüsusi bəhs
etməklə onların özəlliyinə toxunmuşdur.
Ağaclar haqqında türk dünyasındakı
“Qapımıza eşik (eyvan), süfrəmizə qaşıq,
körpəmizə beşik” əzizləməsi bunu bir
daha isbat etməkdədir.
Qurani Kərimdə cənnəti təsvir edən
ağacın fayda və gözəlliklərini bildirən
ayələrlə yanaşı Məhəmməd Peyğəmbərin
hicrətdən sonra Mədinə və onun
ətrafında yaşıllaşdırma fəaliyyətini də
qeyd etmək yerinə düşərdi. Adıçəkilən
ərazi haram bölgəsi elan olunmuşdur və
oradakı icazəsiz hər bir insan fəaliyyəti
müəyyən olunmuş sədəqə miqdarı
ilə cəzalandırılmışdır. Həmin ərazi bu
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gün də qorunmaqdadır. Məhəmməd
Peyğəmbərin bu fəaliyyətini həmçinin
tarixdə ilk Milli Park anlayışı kimi də
qəbul etmək olardı.
Məhəmməd Peyğəmbər Mədinə
yaxınlığında yerləşən əl-Qabə deyilən
yerdə olarkən “Kim buradan bir ağac
kəsərsə onun əvəzinə başqasını əksin”
göstərişini vermişdir. Başqa bir hədisində
“Qiyamət qopduğu an birinin əlində bir
ağac olarsa, qiyamət qopmadan onu
əkməyə gücü yetərsə, mütləq əksin”,
yaxud “Bir müsəlman bir ağac əkərsə,
onun meyvəsindən insanlar və heyvanlar
yeyərsə, bu onun üçün bir sədəqə
olar” hədisləri ilə də möminləri təbiəti
qorumaqla vəzifələndirmişdir.
Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticəyə
gəlmək olar ki, qlobal sosial problemlərin
həllində dinlərin adı yerli və beynəlxalq
təşkilatlarla bir sırada çəkilməlidir.
Həqiqətən də, ətraf mühiti təmiz
saxlamaq yalnız o sahə ilə məşğul olan
təşkilatların işi deyil, eyni zamanda hər
bir vətəndaşın insanlıq borcudur. Bu
borc hər bir fərdin ailə, bağça, məktəb,
universitet və iş istiqamətində həyatının
ayrılmazı olmalıdır.
Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətlə
inkişaf və qlobal aləmə inteqrasiya etdiyi
bir dövrdə ətraf mühitin mühafizəsi
məsələsi hər zaman ön planda
durmaqdadır. Bu gün torpaqlarımızın
20%-i erməni işğalı altındadır ki,
bu da o qədər ərazidə olan təbii
komponentlərin ekoloji terrorizmə məruz
qalması deməkdir. Təkcə bunu demək
kifayətdir ki, 246,7 min hektar meşə
sahəsi amansızca məhv edilməkdədir.
Gələcəkdə işğaldan azad edildikdən
sonra bu ərazilərin ekoloji tarazlığının
yaxşılaşdırılması üçün külli miqdarda
maddi vəsait və uzun illər lazım olacaqdır.
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“AZƏRBAYCAN söylənilən Öyün
altında yalqızam”.
YALQIZLIQ
Bu gecədə mən duyanı,
Bir bəndə-bəşər duymasın.
Bu qədər zülmü, yazıqdı,
Allah heç kəsə qıymasın.
Bu gecənin ortasında,
Məndən özgə oyaqmı var?!
Çıxmağa cığırmı qalıb,
Yeriməyə ayaqmı var?!

İbrahim İlyaslı
BOZQURD olmaq
Ulartın uzaqdan gəlir,
Yaxınları viran QURDum!
Bizi keçəbölük etdi
Mərə kafir – tiran, QURDum!
Adına canavar dedi
Cana vara bilməyənlər.
Yurd uğrunda bircə qaşıq
Qana vara bilməyənlər.
Sultan etdiyin ərənlər
Yolunda tuzax qurdular.
Balana yaxın çəkdilər,
Babandan uzaq qurdular.
Qurtuluş verdiyin kişi
Dalınca tazı teylədi.
Köksünə qurşun şığıdıb,
Qanına qəltan eylədi.
Cəmi dönüklər buluşdu,–
Yasaq oldu özyurd olmaq.
İndi ən zülüm oluşdur
Yer üzündə Bozqurd olmaq!
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Yalqızam YERin üstündə,
GÖYün altında yalqızam.
AZƏRBAYCAN söylənilən
Öyün altında yalqızam.
Nə təkəm, nə də tənhayam,–
Dörd yanım millət, məmləkət.
Yalqızlıq yalquzaqlıqmış,
Ulaya bilmirəm fəqət.
Gəl, könlünə bir söz deyim
Mənim yüküm ağırdı, dost,
Mənnən yola varamazsan.
Mənim göyüm sağırdı, dost,
Sən altında duramazsan.
Mən həm yoxam, mən həm varam,
Qarda odam, odda qaram.
Quluna aciz hünkaram,
Niyə, nədən – soramazsan.
Nədir əyrində düz – deyim,
Nədir birində yüz – deyim.
Gəl, könlünə bir söz deyim:
Bir də məni aramazsan!
FƏLƏK
Mənə sirr verdiyin yerdə
Dilin lal olaydı, fələk.
Qara-qançır ağ yuxular
Qara bağrım oydu, fələk.
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Qibləm o yaqut-yəmənə
Gülün nə, daşın nəmənə?
Bəyin deyiləm, bə mənə
Tutduğun nə toydu, fələk?

O mənəm – adına düşkün, havalı,
Qıyğacı baxışın dindirər lalı...
Sənin həsrətinə urcah olalı,
Gözlərimdən Maral-Göl ətri gəlir.

Aman ver, açım gözümü,
Zaman ver, deyim sözümü.
Bəsdi, tanıdım özümü…
Hoydu fələk, hoydu fələk!

Xəyalımda əsmər bənizin durur,
Unutmam – çalına İsrafil Suru...
Bu qara sevdadan, gözümün nuru,
İbrahim qoxuyan kül ətri gəlir.

Kimisən
Rum elli köylü xanıma

Sənə heyran

Səni bəndə vəsf edəməz,
Sən Yerdə mələk kimisən.
Gül dalında düymələnmiş
Qönçədə bəbək kimisən.
Şəfəqsən – göydən şaxıyan,
Nəğməsən – sular oxuyan...
Üstü müşk-ənbər qoxuyan
Çəməndə külək kimisən.
İbrahim bir qara qulsa,
Şahənşahdı səni bulsa...
Bu dünya bir naşı rəssam,
Sən çərxi-fələk kimisən.
İstəyir
Bilirsənmi, səni, ömrüm,
Ürəyim necə istəyir...
Elə SƏN deyib döyünür,
Hər gün, hər gecə istəyir.
Kürləşib uşaq sayağı,
Dinc durmur əli, ayağı.
Bu qədər qoruq-qaytağı
Almır da vecə, istəyir.
Nə işarət, nə söz qanır,
Nə “səbr elə”, nə “döz” qanır.
Alov tanıyır, köz qanır, –
Tezcə, lap tezcə istəyir!
Gəlir
Mən gözəl deyiləm... (E.)
Sən gözəl olmaya bilməzsən, xanım,
Sözlərindən çəmən, çöl ətri gəlir.
Bircə yol tel vurub səsini duydum, –
Bir ildi ovcumdan gül ətri gəlir.
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Səfərə çıxırsan – uğurlar olsun,
Özündən muğayat ol, sənə heyran.
Qoy öpsün mübarək qədəmlərini
Bəxtəvər-bəxtəvər yol, sənə heyran.
Sayənə sərilən yerlər sayıldı,
Ətrini duyunca güllər bayıldı...
Göylər başın üstə hayıl-mayıldı,
Sağ sənə heyrandı, sol sənə heyran.
Həsrət gözlərini oyub, gözləyir,
Qurbanlıq qəlbini soyub, gözləyir.
Qanını qaşığa qoyub gözləyir,
İbrahim dediyin qul, sənə heyran.
Sənin həsrətindən özgə
Bundan gözəl ömür olmaz, –
Sən olan dünyada varam.
Göy məni Yerə qısqanar,
Bilsə necə bəxtiyaram.
Nolsun adın Günəş deyil,
Sənə bənddi axşam-səhər.
Sənə nisbət dövr eləyir
Kainatda səyyarələr.
Bir kipriyinə minnətdi
Yerin, Göyün yeddi qatı.
Cəhənnəm olsa cənnətdi
Sən olan göylərin altı.
Bir arılar bilər nədi
Gül dalının gerçəkləri.
Kimin ətridi süsləyən
Çəmənlərdə çiçəkləri.
Bundan gözəl ömür olmaz, –
Sən olan dünyada varam
Sənin həsrətindən özgə
Nəyim var haramdı, haram!
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MÜƏLLİMLİKDƏN YAZIÇILIĞA
KEÇİD, YAXUD DƏHŞƏT JANRININ
MƏŞHURLARINDAN BİRİ
Stiven Edvin Kinq 1947ci ildə Amerika Birləşmiş
Ştatlarında anadan olub. Kiçik
yaşlarında atası onları tərk
edib. Uşaqlıqdan atasız böyüyən
yazıçının yaradıcılığında bu
nüans həmişə özünü büruzə verir.
Men Universitetində təhsil alan
Stiven Kinq tələbəlik dövründən
başlayaraq universitetin qəzetində
publisistik məqalələrlə çıxış
edirdi. Uzun illər dolanışığını
təmin etmək üçün kişi
jurnallarına qısa hekayələr yazsa
da, ilk professional hekayəsi
Stiven Edvin Kinq
1967-ci ildə işıq üzü görən “Şüşə
döşəmə” olub.
Hampden Akademiyasında dərs deyən yazıçının taleyi ilk kitabı olan
“Kerri”dən sonra dəyişib. Belə ki, əsərin uğurlu alındığını görən naşir ona
müəllimliyi buraxaraq bütün vaxtını yazıçılığa sərf etməyi məsləhət görür.
Qorxu və dəhşət janrında yazan Stiven Kinq dünyada milyonlarla
satış əldə edən yazıçılardandır. Onun ən məşhur romanı “Qaranlıq qala”
seriyası hesab olunur.

“Nyu-York Tayms”a xüsusi endirimli
abunəlik kampaniyası
Telefon zəng çalmağa başlayanda
o, hamamdan təzəcə çıxmışdı.
Ev
qohumlarla dolu olsa da, heç kim telefonu
götürmürdü. Aşağıdan gələn səsləri eşidir,
“görəsən, bunlar nə vaxt gedəcəklər?”
– deyə düşünürdü. Ceymsin quraşdırdığı
beşinci dəfədən sonra işə düşməli olan
avtocavablayıcı da nədənsə ləngiyirdi.
Anna dəsmala bürünərək, çəkməcənin
üstündəki stansionar telefonu götürdü.
Sulu saçları boğazına və çılpaq çiyinlərinə
yapışaraq onu narahat edirdi. Dəstəyi
qaldırıb, – “Alo”, – dedi. Telefonun o biri
tərəfindəki adam onun adını çəkdi. Bu,
Ceyms idi. Otuz il birlikdə yaşamışdılar
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və onun bircə kəlmə deməsi kifayət idi
ki, tanısın. Ceyms ona yenə də həmişki
kimi və hamıdan fərqli tərzdə, – “Annie”,
– deyə səslənmişdi . Bir anlıq Annenin
nəfəsi kəsildi və heç bir söz deyə bilmədi.
Nəfəssiz qalan qadının sanki ağ ciyərləri
boşalaraq kağız vərəqləri kimi dümdüz
olmuşdu.
Sonra o, tərəddüdlə Annenin adını
bir də çəkdi. Qadının ayaqları birdənbirə heysizləşdi. Özündən asılı olmadan
yatağın ortasına çökdü. Bu an bədəninə
bürüdüyü dəsmal da sürüşüb yerə düşdü və
sulu bədəni yatağın örtüyünü islatdı. Hələ
nə yaxşı ki, xoşbəxtlikdən orada yataq var
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idi, yoxsa tappıltı ilə yerə yıxılacaqdı.
Dişlərini bir-birinə sıxaraq təkrar nəfəs
almağa çalışdı.
– Ceyms? Haradasan? Nə baş verir
axı?
Adi vaxtlarda olsa onun bu cür
danışması hirsli olduğundan xəbər verərdi
– adətən bir ana axşam yeməyinə gecikən
on bir yaşlı dəcəl oğlunu bu cür səsləyə
bilər... Amma indi onun sözləri dəhşətli
bir iniltiylə səsləndi. Axı, aşağıdan səsləri
gələn qohumlar bura Ceymsin dəfn
mərasiminə yığışmışdılar.
Ceyms hırıldadı. Bir qədər də karıxmış
səslə dedi:
– Yaxşıyam, düzünü desəm... – bir
neçə saniyə dayandı, – Harada olduğumu
özüm də dəqiq bilmirəm.
Çaş-baş qalan Annenin ağlına gəldi ki,
yəqin o, Londonda təyyarəyə gecikdiyi
üçün xilas olub. Düzdü, Ceyms uçuşa az
qalmış “Heathrow” hava limanından ona
zəng etmişdi. Amma... Çox keçmədiki
ağlına daha məntiqli bir versiya gəldi:
“Times” jurnalı və bütün televiziyalar
təyyarədən heç kimin sağ çıxmadığını
desələr də, deməli, onlar yanılırdılar, bir
nəfər xilas ola bilmişdi.
Əri yanan təyyarədən sürünərək çıxmış
(təyyarənin binaya çırpıldığını mütləq qeyd
etmək lazımdır, çünki oradakı iyirmi dörd
adam da ölü sayını çoxaldırdı) sonra da
yaralı-yaralı Bruklində gəzişərək hadisənin
şokundan xilas olmağa çalışmışdır.
– Cimmi, hər şey yaxşıdı? Sən
yaxşısan?... Yanıb eləməmisən? – Bu
sualın mahiyyətini dərk edəndə, elə bil,
ağır bir kitab ayağına düşübmüş kimi
qışqırdı, – Xəstəxanadasan?
– Narahat olma, – o həmişəki kimi
nəvazişlə cavab verdi.
Ceymsin belə alicənab danışıq tərzi
evliliklərinin bəzəyi idi. Qadın hönkürərək
ağladı.
– Şəkərim, sakit ol, yaxşıyam.
– Mən heç cür başa düşə bilmirəm!
– Mən yaxşıyam, – o, dedi. – Çoxumuz
buradayıq və vəziyyətimiz yaxşıdır.
– Çoxunuz? O birilər də sənin
yanındadırlar?
– Pilotdan savayı hamımız yaxşıyıq, –
o dedi, – Onun vəziyyəti yaxşı deyil. Bəlkə
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də, o heç pilot yox, köməkçi pilotdur. Elə
hey qışqırır: “Uca Tanrım, kömək elə,
yerə çırpılacağıq”. Sonra da, – “Bu mənim
günahım deyil. Heç kim buna görə məni
günahlandırmasın”, – deyir.
Annenin bədəni buza döndü:
Siz kimsiniz axı? Niyə mənimlə belə
iyrənc zarafat edirsiniz? Ərimi yenicə
itirmişəm, əclaf!
– Şəkərim...
– Məni belə çağırma!
O, əli ilə burnundan axan seliyi sildi.
Sonra əlini silkələyərək onu yerə tulladı,
uşaqlığından bu yana ilk dəfə idi ki belə
edirdi.
– Qulaq as, əclaf, ulduz altmış
doqquzu yığıb nömrəni tapacam və səni
polisə verəcəm... Əclaf, heyvərənin biri
heyvərə...
Bir-iki dəfə də beləcə söyüb sakitləşdi.
Çünki bu, onun səsi idi. Səhv etmirdi.
Telefonu aşağıdan heç kimin götürməməsi
və avtocavablayıcının işə düşməməsi
zəngin ona gəldiyini təsdiqləyirdi. Və bir
də... “Şəkərim” , “Sakit ol” sözləri... Hər
şey Karl Perkinsin mahnılarında olduğu
kimi idi.
Ceyms bir neçə saniyəlik susdu ki,
Anne baş verənlər barəsində düşünə
bilsin. Ancaq o danışmağa başlamamış,
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xəttə “biip” siqnalı eşidildi.
– Ceyms? Cimmi? Ordasan?
– Həə, ancaq çox danışa bilməyəcəm.
Qəza olmamışdan bir az qabaq sənə zəng
etmək istəyirdim, güman ki, indi səninlə
danışa bilməyimin səbəbi budur. Hamı
zəng etməyə çalışır, ancaq telefondan
başımız çıxmır deyə, bəzilərinin cəhdi
uğurlu alınmır. – Yenə də “biip” səsi
eşidildi. – Demək olar ki, telefonumun
enerjisi qurtarmaq üzrədir.
– Cimmi, əvvəlcədən bilirdin?
Sonsuzluq kimi görünən bir-iki
dəqiqə ərzində baş verəcək hadisələrdən
xəbərdar olmaq çox ağır, dəhşətli
vəziyyətdir. Ola bilsin ki, bəziləri yanmış
bədənləri, parçalanmış başları, ağaran
dişləri gözünün qabağına gətirərək,
bəziləri də hadisə yerinə birinci çatan
xilasedicilərin meyitlərin üstündən qızıl və
brilyant üzükləri, sırğaları oğurlamasını
eşidərək dəli olurdular, ancaq Anne
Driskollu dəhşətə gətirən mənzərə
Cimminin pəncərədən baxarkən Bruklinin
küçələrinin, maşınların, binaların getdikcə
yaxınlaşmasını görməsi idi. Yəqin ki,
bütün bunlar baş verəndə heç bir işə
yaramayan oksigen maskaları da kiçik
sarı heyvan cəsədləri kimi tavandan
sallanırmış. Yuxarıdakı çəkməcələr açılır,
kiminsə
üzqırxan ülgücləri sıraların
arasında o yan-bu yana uçurmuş.
– Harasa çırpılacağınızı bilirdin?
– Düzü yox, – o dedi, – Son dəqiqəyə,
hətta son otuz saniyəyə qədər hər şey
qaydasında idi. Amma həmişə dediyim
kimi, belə vəziyyətlərdə dəqiq vaxt
söyləmək çox çətin olur.
Anne
onun
dediyi,
–
“Belə
vəziyyətlərdə” və “Həmişə dediyim kimi”,
– sözləri haqqında düşündü. Elə bil, “Boinq
767s”-də bir neçə dəfə qəzaya düşmüşdü.
– Hər nə isə, – dedi, – Elə çalışırdım
ki, sənə zəng edib tez gələcəyimi xəbər
verim ki, mən evə çatmamış “FedEx”
poçtalyonunu yatağından çıxartmağa
vaxtın qalsın.
Annenin
“FedEx”
daşıyıcısının
cazibədar olduğunu deməsi illərdir onlar
arasında bu cür zarafat mövzusuna
çevrilmişdi. O, yenidən ağlamağa başladı.
Yenə bir “biip” səsi eşidildi. Elə bil, telefon
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ona məzəmmət edirdi.
– Deyəsən, telefonun ilk siqnalından
sonra ölmüşəm. Ona görə də indi səninlə
danışa bilirəm. Amma bu telefon da
tezliklə ömrünü başa vuracaq, xəbərin
olsun.
Ceyms dedikləri gülməli imiş kimi
hırıldadı. Anne onun gülüşündən sonra bu
sözlərin həqiqətən gülməli ola biləcəyini
düşündü. Bəlkə də, nə vaxtsa o da
buradakı yumoru başa düşəcəkdi. “Hələ
üstündən on il keçsin, onda aydın olar”,
– deyə fikirləşdi.
Ceyms öz-özü ilə danışırmış kimi dedi:
– Niyə bu zəhlətökən zibili dünən
doldurmadım? Yadımdan çıxdı. Ax, necə
yadımdan çıxdı, eee.
– Ceyms... Şəkərim... Axı təyyarə iki
gün əvvəl qəzaya düşüb?
Araya sükut çökdü. Ancaq bu dəfə
“biip” səsi mərhəmət göstərərək araya
girmədi. Sonra o, – “Doğrudan? – deyə
soruşdu. – Xanım Korey vaxtın burada
qəribə olduğunu dedi. Bəziləri onunla
həmfikirdi, bəziləri isə razılaşmır. Mən də
onun səhv etdiyini düşünürdüm, ancaq
görünür, haqlı imiş. Bircə ürəklərimi
qaytarsaydı”.
– Necə yəni ürəklər? – Anne qəfil
soruşdu. O, bir anlıq özünü islaq bədəninə
sığışmırmış kimi hiss etdi, ancaq tez də
Cimminin keçmiş vərdişlərini xatırladı.
Ceyms uzun məsafəli uçuşlarda həmişə
kart oynayardı. Yəqin ki, kribic və ya
kanasta oynayırdı, amma o ən çox “Üç
ürək” oyununu sevirdi.
– Ürəklər, – o razılaşdı. Onun dediklərini
təsqidləyirmiş kimi “biip” səsi gəldi.
– Cimmi... – Anne bir müddət
duruxduqdan sonra bayaqdandı öyrənmək
istədiyi, ancaq heç cür cavab ala bilmədiyi
sualı soruşdu, – Sən indi hardasan axı?
– Bura “Qrand Sentral” stansiyasına
oxşayır, – o dedi. – Ancaq ondan daha
böyükdür. Və tamamilə boşdur. Elə bil,
bura “Qrand Sentral” deyil... hmm...
Sanki film çəkmək üçün quraşdırılmış
stansiyanın oxşarı olan böyük pavilyondur.
Demək istədiyimi başa düşürsən?
– Mən... Fikirləşirəm ki...
– Bir dənə də olsun qatar yoxdur...
Heç uzaqdan da səsi eşidilmir... Amma
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çıxış üçün çoxlu qapılar var. Ah, bir də
eskalator var, ancaq işləmir. Hamısını toz
basıb, bəzi pillələri də qırıqdı.
O, bir anlıq susdu və sanki kimsə ona
qulaq asırmış kimi asta səslə davam etdi:
– İnsanlar çölə çıxırlar. Bəziləri
eskalatorlarla dırmaşır, onları gördüm,
bəziləri də qapılardan çıxıb gedirlər. Zənn
edirəm ki, mən də getməliyəm. Hə, bir
də, burada yemək üçün heç nə yoxdu. Bir
dənə şokolad aparatı var, o da xarabdı.
– Sən?.. Şəkərim, acmısan?
– Bir az. Daha çox su istəyirəm. Bir şüşə
soyuq “Dasani” üçün adam da öldürərəm.
Anne vicdan əzabı çəkərək ayağındakı
su damcılarına baxdı. Ərinin bu su
damcılarına ehtiyacı olduğunu düşünüb,
bədəni ürpəşdi.
– Amma yenə də yaxşıyam, narahat
olma, – o tələm-tələsik əlavə etdi, – Heç
olmasa indilik yaxşıyam. Amma burada
qalmağın heç bir mənası yoxdu. Təkcə...
– Nə? Nə olub Cimmi?
– Hansı qapıdan çıxacağımı bilmirəm.
Daha bir “biip” səsi.
– Ümid edirəm ki, xanım Koreyi
yenidən görəcəm. O, mənim kartlarımı
götürüb.
– Sən... – O hamamdan çıxanda
büründüyü məhrəba ilə sifətini sildi,
dəsmal bayaq tərtəmiz idi, ancaq indi
gözyaşı və seliklə kirlənmişdi.
– Qorxursan?
– Qorxmaq? – o fikirli-fikirli soruşdu.
– Yox, sadəcə bir az narahatam, o qədər.
Hansı qapıdan çıxacağımı bilmirəm.
Az qala, – “Evin yolunu tap, birtəhər
gəl, – deyəcəkdi. – Doğru yolu tap, evə
qayıt”. Ancaq Anne həqiqətən onu
görmək istəyirdimi? Ruh olsa yenə də hə,
amma qapını açanda üstündən tüstülər
çıxan, qırmızı gözlü və əriyərək ayaqlarına
yapışan cins şalvarı ilə (o səyahətlərdə
həmişə cins geyinərdi) qarşısına çıxsa, nə
edərdi? Yanında da əlində yanmış kartları
qatan Xanım Korey olsa idi, onda necə?
“Biip”.
– Daha poçtalyondan özünü gözlə
deməyimə ehtiyac yoxdur, – o dedi. –
Ondan həqiqətən xoşun gəlirsə, sənin
olsun.
Anne bu sözə o qədər ürəkdən güldü
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ki, gülüşündən özü pərt oldu.
– Amma səni sevirəm, bunu bilməyini
istəyirəm.
– Ax, şəkərim, mən də səni sevirəm.
– Hə, yadımdan çıxmamış, evin
damındakı novalçaları Mak Kormakın
oğluna düzəltdirmə, o yaxşı işləyir, amma
təhlükəsizliyinə heç fikir vermir. Keçən il
az qala düşüb boynunu qıracaqdı. Bir də
bazar günləri çörəkçi dükanına getmə.
Orada nəsə pis bir şey olacaq, özü də
bunun bazar günü olacağını bilirəm, ancaq
hansı bazar – onu bilmirəm. Burada vaxt
həqiqətən çox qəribə işləyir.
Mak Kormarkın oğlu deyəndə çox
güman
ki,
Vermontdakı
evlərinin
gözətçisini nəzərdə tuturdu. Ancaq oranı
on ildir ki, satmışdılar və həmin oğlan da
indi iyirmi yaşında olardı. Bəs çörəkçi?
Yəqin ki, Zoltanın dükanını deyirdi, ancaq
orada nə ola bilərdi ki?
“Biip”.
– Deyəsən, buradakı insanların
çoxu binanın içində idilər. Çox çətin
vəziyyətdi, çünki bura necə gəldiklərini
heç cür dərk edə bilmirlər. Pilot da elə
hey qışqırır. Düzdü, bəlkə də o köməkçi
pilotdur, dəqiq bilmirəm. Yəqin ki, xeyli
vaxt buradan çıxa bilməyəcək. Elə hey öz
ətrafında kiçik dairələr çızaraq gəzişir.
Artıq “Biip” səsi daha tez-tez
gəlirdi.
– Getməliyəm, Anne. Burada qala
bilmərəm, onsuz da telefon hər dəqiqə
sönə bilər.
O bir daha donquldanaraq (Anne
bu səsi bir daha eşitməyəcəyinə inana
bilmirdi. Amma inanmağı da anormal
olardı) öz-özünü danladı:
– Hər şey necə də asan ola bilərdi...
Yaxşı, fikir eləmə. Səni sevirəm əzizim.
– Gözlə! Getmə!
– Mən...
– Mən də səni sevirəm! Nə olar, getmə!
Ancaq o, artıq getmişdi. Qulağında
səssiz bir uğultudan başqa heç nə
qalmamışdı.
Anne bir neçə dəqiqə və ya daha çox
dəstəyi asmadan oturdu, sonra isə yerinə
qoydu. Əlaqə kəsilmişdi. Sonra dəstəyi
yenidən qaldırdı və “düüüt” səsi eşidildi,
o ulduz-altmış doqquzu yığdı. Sorğusuna
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cavab verən robot ona axırıncı dəfə bu
səhər saat doqquzda zəng edildiyini dedi.
Anne kimin zəng vurduğunu xatırlayırdı.
Bu, bacısı Nell idi, Nyu-Meksikadan
zəng eləmişdi. Nell təyyarələrinin
yubandığını və gecə yarısından tez gəlib
çata bilməyəcəklərini bildirmək üçün zəng
eləmişdi. Ona möhkəm olmağı tapşırırdı.
Ceymsin və Annenin bütün qohumları
təyyarə ilə gəlmişdilər. Görünür, onlar
Ceymsin bütün ailə adına qurban getdiyini,
ona görə də ən azından bir müddətlik
aralarından heç birinin təyyarə qəzasına
düşməyəcəklərini düşünürdülər.
Dul qalmağının üçüncü günü idi və baş
ucundakı saat 15:17-ni göstərirdi, ancaq
bacısından başqa telefonda qeydə alınmış
heç bir zəng yox idi.
Kimsə qapını astaca döydü, sonra
qardaşının səsi eşidildi: “Anne? Annie?”
“Geyinirəm! – o cavab verdi. Səsindən
ağladığı hiss olunurdu, ancaq heyif ki,
heç kim bunu qəribsəməyəcəkdi, – Xahiş
edirəm, məni tək qoyun”.
– Sən yaxşısan? – deyə qapının
arxasındakı səs soruşdu. – Elə bildik
ki, kiminləsə danışırsan. Elli də kiməsə
səsləndiyini eşidib.
– Yaxşıyam, – o dedi, yenə də üzünü
məhraba ilə sildi, – Bir neçə dəqiqəyə
gələcəm.
– Oldu, tələsmə, – fasilə yarandı, –
bura sənə görə gəlmişik.– Sonra oradan
uzaqlaşdı.
“Biip” deyə pıçıldadı, sonra gülüşü
eşidilməsin deyə əli ilə ağzını tutdu, o
içindəki kədəri qəhqəhə ilə büruzə verirdi.
“Biip, biip. Biip, biip, biipp”. Arxası
üstə çarpayıda uzanıb, qəhqəhə ilə gülür,
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əli ilə ağzını tutur, gözbəbəkləri oyuğundan
çıxacaqmış kimi böyüyür və gözyaşları
yanaqlarından qulaqlarına süzülürdü.
“Biiip – lənətə gəlmiş – biipiti–biiip”.
Bir neçə dəqiqə beləcə güldükdən
sonra, geyinib aşağı – ona başsağlığı
verməyə gələn qohumlarının yanına
düşdü. Ancaq Anne onlara isinişə bilmirdi,
çünki əri onlara yox, təkcə arvadına zəng
etmişdi. Nikahda söz verdiyi kimi, yaxşı və
pis günündə, onu axtarmışdı.
Həmin ilin payızında, təyyarənin
toqquşduğu binanın qapqara qaralmış
qalıqları hələ də polis tərəfindən sarı
lentlə əhatəyə alınmış, giriş qadağan
edilmişdi (Təkcə qrafitistlər gizlincə içəri
girib püskürdücü boya ilə divarlara “Krispi
Kritters burada idi” yazmışdılar.) Anne
hələ də internet xəstəsi dostlarından
başsağlığı mesajları alırdı. Bunlardan biri
də Vermont, Tiltonda kitabxanaçı Qert
Fişer idi.
Hər il yay tətillərində ora gedəndə,
Anne kitabxanada könüllü işləyirdi. Buna
görə də Qert ona hər üç aydan bir yazır,
onu şəhərdə baş verən hadisələrdən
xəbərdar edirdi. Adətən baş verənlər
diqqətini elə də çəkmirdi, ancaq bu dəfə
evlənənlər və ölənlər barəsində xəbərləri
oxuyanda nəfəsi tutuldu. Qoca Huq Mak
Kormakın oğlu Cason Mak Kormak 1
may – İşçi Günündə ölmüşdü. O, bağ
evinin dam örtüyünü təmizləyəndə ayağı
sürüşmüş, boynu qırılmışdı.
“Cason atasına kömək eləməyə çalışırdı,
yadına gəlir, atası inişil iflic olmuşdu, –
Qert bunu deyib, tez də mövzunu dəyişdi.
Sonra yayın axırında göy otların üstündə
keçirdikləri satış yarmarkası vaxtı yağış
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yağmasından və adamların necə məyus
olduqlarından danışdı.
Qert üç səhifəlik xəbər xülasəsində
deməmişdi, amma Anne əmin idi ki,
Cason onların köhnə evlərinin damından
düşüb. Bu dəqiq idi, o buna tam əmindi.
Ərinin və təbii ki, Cason Mak
Kormakın ölümündən beş il sonra Anne
təzədən evləndi. Boka Ratonaya köçsə
də, tez-tez qonşularını ziyarət etmək
üçün köhnə məhəlləsinə gedirdi. Yeni
əri Kreyq üç-dörd aydan bir Nyu-Yorka
iş səyahətinə çıxırdı. Çox vaxt da Anne
də onunla gedirdi. Çünki ailəsi hələ
də Bruklində və İslandiyada yaşayırdı.
Qohumlarını elə də çox istəməsə də,
ürəyində onlara mərhəmət hissi daşıyırdı.
O heç vaxt Ceyms qəzaya düşdükdən
sonra qohumlarının ona dəstək olmasını
unutmurdu. Özünə xətər verməməyi üçün
dəridən-qabıqdan çıxmışdılar.
Kreyqlə Nyu-Yorka gedəndə təyyarəyə
minirdilər. Heç vaxt bundan qorxmurdu,
amma yenə də bazar günləri Zoltanın
çörəkçi dükanına getmirdi. Halbuki oranın
kişmişli kökələrini çox bəyənirdi. Ancaq
əmin idi ki, orada nəsə baş verəcək.
Əvəzinə “Froqers”ə gedirdi. Partlayış
səsini eşidəndə də orada kökə alırdı.
Zoltanın dükanı oradan on bir məhəllə
o biri tərəfdə olduğu halda səsi aydınca
eşidildi. Balon qazı partlamışdı. Aralarında
kökə alarkən Anneyə soyumasın deyə
kisənin ağzını bağlamağını məsləhət görən
qadının da olduğu dörd nəfər ölmüşdü.
İnsanlar səkilərə axışıb, əllərini alınlarına
qoyaraq partlayış səsi gələn və tüstünün
çıxdığı istiqamətə baxırdılar. Anne tələmtələsik heç kimə fikir vermədən oradan
uzaqlaşdı. O, böyük partlayışdan sonrakı
nazilərək göyə qalxan tüstü burulğanını
görmək istəmirdi, onsuz da Ceymsi kifayət
qədər düşünürdü, xüsusən də gecələri
gözünə yuxu getməyəndə.
Evə çatanda telefonun zəng çaldığını
eşitdi. Ya ev əhli məktəbin təşkil etdiyi
rəsm qalareyasına baxmağa getmişdi, ya
da heç kim zəngi eşitmirdi. Ola bilsin ki,
ondan başqa heç kim eşitmirdi. Qapını
açıb içəri girəndə telefonun zəngi kəsildi.
Əslində, onun heç vaxt evlənməyən
bacısı Sara evdə idi, ancaq ondan
USTAD dərgisi \ May 2016

“niyə telefona cavab vermirsən?” deyə
soruşmağa ehtiyac yox idi. Çünki Sara
Bernik – bir dövrlərin diskoteka kraliçası,
əlində əski və şüşə silənlə yüksək səslə
“Village People”-un mahnısına qulaq
asaraq rəqs edirdi. O bu görünüşü
ilə
reklamlardakı cücələrə oxşayırdı.
Evləri “Zoltan”a “Froqer”in dükanından
daha yaxın olmasına rəğmən partlayışı
eşitməmişdi.
Anne avtocavablayıcıya baxdı, ancaq
“Buraxılmış zənglər” bölməsində yekə,
qırmızı bir sıfır var idi. Əslində bu hələ
heç nə demək deyildi, çünki çox adam
mesaj buraxmadan telefonu söndürürdü,
amma... Ulduz altmış doqquzu yığanda
sonuncu zəngin dünən axşam səkkizə
qalmış gəldiyi deyildi. Anne həmin
nömrəyə zəng etdi. Ümid edirdi ki, Ceyms
o, film pavilyonuna oxşayan “Qrand
Sentral”da telefonunu doldura bilib. Ona
elə gəlirdi ki, Cimmi ilə elə dünən danışıb.
Ya da bir neçə dəqiqə əvvəl. “Zaman
burada qəribədir” demişdi. O bu hadisəni
tez-tez yuxusunda görürdü. Hərdən ona
elə gəlirdi ki, bu hadisə heç vaxt olmayıb,
bütün hamısı sadəcə yuxu imiş. Ancaq
bu barədə heç kimə, heç nə demirdi. Nə
Kreyqə, nə də doxsan yaşında olmasına
rəğmən gümrah görünən və o biri dünyaya
inanan anasına.
Mətbəxdən gələn səsdə “Village
People” qrupu kədərlənməməyi məsləhət
görürdü. Düzü, heç o da kədərlənmirdi.
Amma yenə də ulduz altmış doqquzun
verdiyi nömrəni yığanda dəstəyi möhkəmmöhkəm tutmuşdu. Anne qonaq otağında
telefon əlində dayanmışdı, boş qalan əli
ilə sinəsindəki sancağa toxunurdu. Elə
bil döyünən ürəyini əli ilə sakitləşdirmək
istəyirdi. Və birdən siqnal kəsildi və
robotun səsi eşidildi: “Sadəcə bir gün.
Bir də heç vaxt ələ düşməyəcək, xüsusi
endirimli qiymətlə “Nyu-York Taymsa”
abunə ola bilərsiniz”.
İngilis dilindən tərcümə etdi:
Rövşən Danyeri
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EŞQLİ GÜNLƏRİN ŞAİQİ…
VƏ SON…
Könlün varsa qoşul mənə,
Uç, uç, meyxanəçi!
Mən bu çağın nəyiylə yarışım?
Mən bu torpağın nəyiylə qarışım?
Mən bu dünyanın nəyiylə barışım?–
Puç, puç, meyxanəçi!”

Əyyub Qiyas
Yox, o qədər də uzun deyildi
dostluğumuzun tarixi. Vur-tut altı il...
Altıca il və əbədiyyət qədər uzun bir
zaman. Və son...
Varis “168 saat” qəzetində dəyirmi
masa keçirirdi: İbrahim İlyaslı, mən, bir
də o – Şaiq Vəli... Söhbət ədəbiyyatdan
gedirdi və çox maraqlı bir söhbət
alınmışdı.
Söhbət boyu Şaiqə, – “qardaş,
qardaşımız...” – deyib müraciət edirdim.
Nə isə, tədbir başa çatdı, sağollaşıb
redaksiyadan çıxdıq və İbrahim İlyaslı
Şaiqlə məni tanış etdi. Hər şey o andan
başladı.
Mən Şaiq Vəlinin simasında
dostluqdan, mərdlikdən, qorxmazlıqdan,
riskdən, səxavətdən başqa, həm də
çağdaş şeirimizdə özünəməxsus bir yazı
üslubu olan, heç kəsi təkrarlamayan,
ancaq öz şeirlərini yazan bir şair
gördüm...
“Sərxoş gəlmişəm qapına,
Aç, aç, meyxanəçi!
Aşiqlər sənə tapınar,
Keç, keç, meyxanəçi!
...Baxma naşı-naşı mənə,
Mey gətir, söz daşı mənə,
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Onun bütün varlığı bu şeirlərin sirlisehrli dünyası ilə öz gerçək dünyasının
savaşında keçirdi. Həyatı Sumqayıtla
bağlı idi. Sumqayıt ədəbi mühitində
Şaiq Vəli gerçək idi. Amma XX əsrin
80-ci illərinin ədəbi mühitinin də Şaiq
Vəli gerçəkliyi ilə barışmalı məqamları
olmuşdu.
Ümumiyyətlə 80-ci illər ədəbi gəncliyi
uzun illərin sovet nəfəsindən qurtulmağa
çalışırdı və elə məhz Şaiq Vəli kimi
bir neçə təzə nəfəs sahibi həmin o
stereotipləri qırıb dağıda bilmişdi, Şaiq
isə mən deyərdim, lap təzə, fərqli nəfəs
idi. O, deyirdi ki:
“Mən bu cahan mülkünə,
Təxti-Süleyman mülkünə,
Can içində can mülkünə
Ağlaya-gülə gəldim.
...Bu dərdli aləmə gəldim,
Sanma qalıma gəldim,
Mən sənə salama gəldim,
Düşüb haldan-hala gəldim...”
Şaiq Vəlinin həyatı absurd bir
rəssamın qarışıq tablolarını xatırladırdı,
ya da yazı bilməyən bir uşağın ağ
vərəqlərdə cızdığı qarmaqarışıq xətləri.
Qazax mahalının Əskipara kəndi...
Sumqayıt, nəhəng boru-prokat zavodu,
Moskva, M.Qorki adına Ədəbiyyat
institutu, sonra Rusiya, Sibirinin şaxtalı,
don vurmuş ekzotik mənzərəsi, Kazan,
sonra yenidən Sumqayıt... Və son...
Şaiq Vəlinin ilk ailəsi dağılmışdı.
İki oğlunu lap gənc ikən torpağa
tapşırmışdı. Və hər dəfə ciddi bir
and içəndə, – “Göyərçinlərimin ruhu
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haqqı”, – deyərdi. Göy gözləri şüşə
kimiydi, sərt baxışlarının, cod simasının
arxasında sən demə, özü-özünü yeyən
bir ürək döyünürmüş. Şaiq ömrünü
eşqə xərcləyə-xərcləyə ölümə doğru
yüyürürmüş sən demə... O, adamı səhər
saat altıda da eyvanın altından səsləyə
bilərdi... Səsləyirdi ki, təzə səhər açılıb,
təzə ömür başlayır, bunu qeyd etməmək
mələklərə xoş getməz.
“Burnunu tutsan, canı çıxar,
Bumu can, can dediyin?
Cananın cananı çıxar,
Bumu canan dediyin?
Birində yüzü görünür,
Donqarında düzü görünür,
Bu üzündən o üzü görünür,
Bumu pünhan dediyin?...”
Şamaxı, Lerik, Yardımlı, Lənkəran,
Xızı, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı,
Novxanı... Və son...
Onun şeirlərini öz dilindən eşidəydiz
gərək. Özü də bir yüz, yüz əlli vurandan
sonra. Adamın səsi elə bil o dünyadan
gəlirdi... Yəni yüz faiz bu dünyadan
gəlmirdi, fərqli bir dünyadan gəlirdi o səs
və deyirdi ki:
“Ay buludların arxasında...
Gül yarpaq altında...
Mənim qənşərimdə qürbət!...
Bir quş qanadıyla yelpikləsə yel,
Qovar buludları, şölələnər Ay!
Yarpaqların arasından boylanar,
Qımışar gül!
Vətən Ağrı dağıdır,
Qalxdıqca adam sürüşür qürbətə...
Qürbət qəriblərə düşmür,
Qəriblər düşür qürbətə...”
Onunla yolyoldaşı olmaq marağın
bütün ölçülərini bir anda, ya da toplu
şəkildə yaşamaq demək idi. Adam Sibirin
çöllərində qəpik-quruş qazanmaq üçün
kuryerlik edirmiş. Bir gün yenə “şeflər”
bir bağlama verirlər ki, bunu filan yerə
çatdır. Şaiq də işini görür. Zəmanənin
axmaq vaxtları, bir tərəfdən reketlər,
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bir tərəfdən polis – aləm qarışıb birbirinə. Nə isə, yolda reketlər saxlayır,
soruşurlar ki, nə aparırsan? Şaiq də
deyir ki, nə apardığımı bilmirəm, amma
sizin kimi yaxşı oğlanlar üçün aparıram.
Məsələ bitir, Şaiqi hörmətlə yola salırlar
gedir. Bir qədər sonra polis postunda
saxlayırlar. “Nə aparırsan”, – sualına Şaiq
bu dəfə, – “narkotika aparıram, rəis”,
– deyir. Polislər gülüb onu yola salırlar.
Və o gün Şaiq doğrudan da narkotika
aparırmış, amma özü də bilmədən...
Ən yaddaqalan görüşlərimizdən
biri Yardımlıda olmuşdu. Dostumuz
Elman Eldaroğlunun dayısının qonağı
idik, rəhmətlik Feyzi Mustafayevin
ana vətənində. Yardımlı rayonunda
məktəblilərlə maraqlı görüşümüz oldu,
sonra üz tutduq dağlara. Dostlar bizə
uzaqdan qərib-qərib baxan Savalanı
göstərdilər. İçimiz göynədi... Sonra bulaq
başı, dağ havası... necə olmalıdır ki?
Və gecə saat üç... Şaiq bizi yatmağa
qoymurdu. O qədər lətifə, o qədər məzəli
əhvalatlar danışdı ki, yuxumuz tamam
qaçdı. Sonra hamımız təpindik ki, səhər
açılır, yola çıxasıyıq, bir az dincəlsək pis
olmaz. Özündən çıxdı. “Bura yatmağamı
gəlmisiz? Mən gedeyrəm...” Novruz
Qələndərlinin maşınının açarlarını
götürüb getdi. Təxminən saat yarımdan
sonra, elə təzə mürgüləyirdik ki, qayıtdı.
“Ə, bunu nətər xodduyurlar?” Ondan
sonra yatmaqmı olardı?
Gözlər... ürək... ciyər... və son...
“Bu şərab ki, var bəhanədir,
Mən qeybdən gələn gündən sərxoş!
Axan ulduzların işığından xumar,
Mən aydan, gündən sərxoş!
Yer ahıdır dağlar – göy dəlir...
Dünya bir atdır – göydəmir...
Min illərin dənidir – göyərir,
Mən göyərən dəndən sərxoş!
...Sən nə dersən, fani Şaiq,
Dostların içsin çayı...
Mən məndən ayıq,
Mən məndən sərxoş!”
Əvvəl gözlərindən başladı... gözləri
zəifləmişdi. Bir müddət müalicə alandan
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Şaiq Vəli
sonra kəsdi. “Elə bu pis adamları
görməsəm yaxşıdır. Yaxşıları görməyə
isə ürək də bəs edər”, – deyib, qondu
yaşamağın sinəsinə.
Sonra xəbər tutdum ki, ürəyini
müalicə elətdirir. Onu da sona qədər
davam etdirmədi. Atdı dərmanları bir
tərəfə, həyata davam...
Bir gün zəng vurdu ki, dostlarla yeyib
içirik, səni də ürəyim istəyir, vaxtın varsa
gəl. Getmədim. O gün bir-iki saat olardı
ki, ayrılmışdıq. Bilirdim ki, cibində qəpikquruşu var, Ulvi üçün (oğlu) ayaqqabı
almalı idi.
Axşam dedilər ki, Şaiq məni eyvanın
altından çağırır. Çıxdım, aşağı enməyimi
istədi. Görüşdük. Ülviyə alacağı
ayaqqabının pulunu da, elə bazarlığın
pulunu da son qəpiyinə qədər dostlara
xərcləmişdi.
Belə idi Şaiq... buna ürəkmi dözərdi...
Ürəyi dözdü, amma ciyərləri xəyanət etdi
ona...
Sumqayıtın küləkli payız günlərinin
birində (sən demə o gün Şaiqi sonuncu
dəfə ayaq üstə görürmüşəm) şəhər
parkında qarşılaşdıq. Görüşdük. Dedi
ki, ciyərlərində şiş var, ömrünə az qalıb.
58

Güldüm... zarafata salıb dedim ki, sənin
ciyərin qalıbmı? Gözləri doldu, amma tez
də özünü ələ alıb gülümsündü. Mənim
işim vardı... ayrılmalı olduq.
Və son...
Görüşəndə artıq yataq xəstəsi idi.
Canı ilə əlləşirdi. Ağrılardan bir balaca
yaxasını aralayan kimi, yenə bir-bir
hər kəsi soruşur, hər kəsin halını xəbər
alırdı. Sonra siqaret çəkirdi (olmazdı,
amma çəkirdi). Və beləcə bir-neçə
dəfə yataqda gördük onu... Bir də
son saatlarını... Əksər dostları başının
üstünü kəsdirmişdi. Şaiq onsuz da arıq
idi, zalım xəstəlik ümumiyyətlə canını
yeyib qurtarmışdı. Şüşə gözlərinin işığı
sönmüşdü.
Umud Rəhimoğlu, Sabir Sarvan,
Zirəddin Qafarlı, İbrahim İlyaslı,
Ehtiram İlham, Sabir Yusifoğlu, Novruz
Qələndərli... kimlər... kimlər...
Və son...
Və Şaiq göyərçinlərinə qovuşdu...
Məzarını böyük Ülvi ilə, böyük Pərvizin
məzarının yanında qazdılar. (Şaiq
dünyasını dəyişən övladlarının adını ikinci
ailəsindən olan övladlarında yaşadırdı.)
“Bu həmin doğma adamlar,
Ürəklərində inamı, dözümü, səbri...
Bu da gəlin anam!..
Bu da ata qəbri!...
Alacağımı qaytaracağım
Bu da yurdun bəzəkli torpağı,
Bu da, bu da Vətən!..
Vətəndə
Vətənçün belə darıxarkən
Hara aparım səni, ürəyim?
Harda, harda ovudum səni?
Şaiq Qazax mahalının sözlü, sazlı,
ozanlı, aşıqlı bir kəndində doğulmuşdu.
Bələyi aşıq şeirinin üstündə köklənmişdi,
ruhu azadlığın peşində idi. Onun
şeirlərində dəli bir dərvişin ağzından od
püskürən əjdaha ilə eşq yaşamağı vardı...
O üsyan edirdi şeirləri ilə. Şaiq həmin
o dəli dərviş idi, ağzından od püskürən
əjdaha da zəmanə... Əvvəl Şaiq çapdı
getdi o əjdahanı, sonra əjdaha yandırdı
onu öz nəfəsilə...
Və son...
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Bir qarış torpaq

Qəfər Rüstəmli
Hava nəmişlikdi, xəzri yalnız şam
ağacını sağdan soldan döyürdü. Yağış
gizlənqaç oynayırmış kimi gah yağır, gah
dayanırdı.
Cəmilə evdə tək idi. Öz-özünə
danışmaqdan yorulmuşdu. Elə bil evdəki
hər şey onun kimi yorğun və halsızıydı.
İş görməyə taqəti yox idi. O qədər də
yaşlı sayılmazdı. Fəqət yorğun idi, bədəni
sızlayırdı.
Hərbi xidmətdə olan oğlu onu təkidlə
həkimə göndərə bilmişdi. Həkim ondan
“şikayətin nədir” deyə soruşanda eləcənə
susub qalmışdı. Nə desin, necə başa
salsın. Harası ağrayır, bilmirdi. Bir neçə
analiz versə də, bir nəticə çıxmamışdı.
Külək taxda pəncərənin arasından
vıyıltıyla içəri girirdi. İçəri sızan soyuq
hava pəncərə önündəki dibçəyi və
Cəmilənin sinəsini üşüdürdü.
Görəsən, qonşular necədirlər?
Yeni evlərinə yerləşə bildilərmi? Bəs
Ruqiyyəgil?!... Kim bilir, bəlkə də kəndə
qayıtdılar. Yaxşı-pis evləri var. Bəs kəndə
öyrəşə biləcəklərmi? Ömrün-günün bu
vaxtı evdən-eşikdən didərgin düşmək
asan deyil ki.
Külək ətrafda dağıdılıb xarabaya
çevirilən evlərin toz-torpağını havaya
sovururdu. Tozanaq qapı-pəncərənin
arasından içəri dolduğu üçün hər tərəf
incə toz təbəqəsiylə örtülmüşdü. Cəmilə
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gözləriylə xaraba evlərin tör-töküntüsü
içində köhnə günlərin izlərini axtarırdı.
Yıxılıb viran qalmış evlər xatirələr
dilləndirərək onun tənhalıq acısını daha
da şiddətləndirirdi.
Əri neftçiydi. Elə ərinin qoxusu
yaddaşında neft qoxusu kimi qalmışdı.
Hər dəfə külək neft qoxanda Cəmilə
bu qoxunu içinə çəkərdi. Buranı qoyub
getmək bir az da buna görə çətin idi. Axı
külək hər yerdə neft qoxumayacaqdı ki...
Min bir əzab-əziyyətlə tikə bilmişdilər
bu evi. Hazır olana qədər elə evlərdə
yaşamışdılar ki, Cəmilə indi də onları
xatırladıqca dəhşətə gəlir. Ancaq hər şeyə
rəğmən nə o, nə də əri ümidini itirmişdi.
Bu evin hər daşı yüksəldikcə, hər şiferi
yerinə qoyulduqca xoş günlərin bir az
da yaxınlaşdığını düşünüb sevinmişdilər.
Evin hazırlanıb ərsəyə gəlməsi düz yeddi
il çəkmişdi.
Bir ev insan üçün nə deməkdi. İnsanı
xoşbəxt edən divar, qapı, ya da pəncərə
idimi? Yoxsa bir yerə aid olmaq hissimi?
Çalxalanan şəhər həyatında qorxusuz,
əmin bir yerdə olmaq duyğusumu?!...
Onlar bunu hiss etmişdilər. Qorxuları
silinib getmişdi. İkiotaqlı darısqal
ev onlara gen dünya qədər fərahlıq
vermişdi.
Amma uzun çəkmədi sevincləri. Taleh
sanki onların evlərini tikib bitirməsini
gözləmişdi. Cəmilənin əri çıxan şiddətli
fırtınadan dənizdə batıb getmişdi. Cəsədi
də tapılmamışdı. Bax, o gündən sonra
Cəmilə üşümüşdü, bədəni hər gün sızımsızım sızıldamağa başlamışdı. Gözünün
ağı-qarası olan oğluyla bu evdə tək
qalmışdı.
Ətrafdakı qonşular da neftçi ailəsi idi.
Hamı bura ölkənin fərqli yerlərindən
gələrək məskunlaşmışdı. Gücü-imkanı
çatan tez bir yer hasarlayıb özünə ev
tikməyə çalışırdı. Dəyib-dolaşan yox
idi. Hamı bir yolla imzalı kağız alıb
özlərini təminat atına almaq istəyirdi.
Ancaq hər kəs bilirdi ki, o kağızların
heç bir dəyəri yoxdur. Həmin kağız
insanlardan pul qoparmaq üçün icra
nümayəndəliyində işləyən Səfərovun kəşf
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etdiyi fırıldaqdan başqa bir şey deyildi.
İnsan inanmaq istəyəndə hər şeyə inanır,
bunu bacarmasa gözlərini həqiqətlərə
yumub rahatlamaq istəyir. Cəmiləgil
də belə etmişdilər, həmin saxta kağızı
alıb yastıqlarının altına qoyaraq rahat
yatmağa başlamışdılar.
“Yazıq Adilə, mənim kimi sən də gün
görmədin. İndi kim bilir yetimlərinlə
harda dilənirsən. Bəlkə də səni görənlər,
ağız-burun büzərək yanından ötüb
keçirlər. Səni müftəxor sanırlar. Kaş ki,
getməyəydin, heç olmasa bir-birimizə
hayan olardıq”.
Bir gün məhəllədə bir şayiə yayıldı.
Qara eynəkli, qara kostyumlu, qara
qalstuklu adamlar məhəllə arasında gəzib
nəsə müzakirə edirdilər. Deyilənlərə görə,
bütün evlər sökülməliydi. Hamı çaşıb
qalmışdı. Bəs onlar, bəs onların həyatı,
bəs uşaqların gələcəyi?
Amma məhkəmə belə qərar vermişdi.
Məhkəmə öz qılıncını yetim-yesirin əlqolunu kəsmək üçün artıq endirmişdi.
Hara gəldi şikayət etdilər. Məhəllədə
əli çatan, ünü yetən hər kəs məhkəmənin
qərarını dayandırmaq üçün çalışdı.
Onların gözləmədiyi, əslində gözlənən
nəticə oldu, qərar dəyişmədi. Tikilən
evlər icazəsiz tikildiyi üçün ev sahiblərinə
kompensasiya da ödənməyəcəkdi.
Cəmilə oğlunu cəbhəyə göndərəndən
sonra ürəyi dağdağaya düşmüşdü. Elə
bil, nəsə pis xəbər eşidəcək, dünya
başına yıxılacaqdı. Tənhalıq, qorxu,
kimsəsizlik onu kabus kimi sıxıb taqətdən
salırdı. Qonur gözlərini uzaqlara dikib
baxır, baxır, baxırdı...
Qonşular torpağı alan şirkətin
təzyiqinə dözə bilmədilər. Bəziləri elə
başdan ağ bayraq qaldırıb məhəllədən
çıxıb getdilər. Digərləri isə atdıqları hər
addımın əbəs olduğunu anlayıb bir-bir
məhəlləni tərk etməyə başladılar.
Şirkət sahibi arxalı adamdı, tez bir
zamanda tikintiyə başlamaq üçün hədəqorxu ilə sakinləri oradan uzaqlaşdırmaq
istəyirdi. Gah işığı, qazı kəsdirir, gah
ekskavatorları göndərib hər yeri toztorpağa qərq edirdi. Şirkətin bitibtükənməyən insafsızlığından zara
gələn insanlar baş götürüb getmək
məcburiyyətində qalırdılar.
“Zavallı Südabə, özünü yandırmağın
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belə bir işə yaramadı. Bunlarda
vicdandan, insafdan əsər-əlamət
olmadığını bilmirdinmi? Niyə elə etdin
axı? Bax indi evinin yerində yel vurub
yengələr oynayır. Qoy sənə zülm etsinlər,
zalimin top-gülləsi varsa, məzlumun da
göyləri yandıran ahı var. Elə bilirsən
bu ac canavarlar bizim ətimizi didib
yeyəndən sonra rahatmı yaşayacaqlar?
Yox, bacı, yox, sənin ahın kabus olub
onları hər iki dünyada da boğacaq”.
Cəmiləgilin evi məhəllənin
qırağında yerləşirdi. Hələlik ona dəyibdolaşmamışdılar. Çıxması üçün tez-tez
xəbərdarlıq etsələr də, Cəmilə dirənmişdi.
Oğlunun hərbi xidmətdən təxris olub
gəlməyini gözləyirdi. Təkbaşına əşyaları
necə yığacaqdı, yığıb hara gedəcəkdi?
Oğluna evlərinin söküləcəyini deyə
bilməmişdi. Desə nə faydası olacaqdı.
Oğlunun bu yaşda dərd tapmasına könlü
razı deyildi. Oğlu onu çox sevirdi.
Əri öləndən sonra ana-oğul birbirilərinə çox bağlanmışdılar. Əl-ələ
verib keşməkeşli günlərə birlikdə sinə
gərmişdilər. Ancaq bu dəfə Cəmilə tək
qalmışdı, ev yıxmağa gələn lotu-potuların
önündə yaralı ceyran kimi çarəsiz və
tənha idi.
Bir dəfə əri oğlunu boynuna götürüb
Cəmilə ilə yanaşı parka gəzməyə
çıxmışdılar. Əri işləməkdən qabar
bağlamış, mazutu heç cür təmizlənməyən
əliylə Cəmilənin əlindən tutmuşdu.
Birdən oğlu mavi səmada hüzurla
dalğalanan bayrağı göstərib atasına, –
“Bu nədir?” – deyə soruşmuşdu.
– Oğlum, bu bizim ölkənin bayrağıdır!
– Ata, bayraq nə üçündür?
– Bayraq simvoldur, azad
torpaqlarımızın havada dalğalanan
təmsilidir.
Bayraq dalğalandırmaq üçün öncə
torpaq lazımdır, torpaq olmazsa bayraq
da olmaz.
– Birdən torpağımız olmazsa bu
bayrağımız necə olacaq, ata?
– Torpağı tapdalanana, şərəfi
çiynənənə bayraq da lazım deyil, oğlum,
torpaqsız bayraq sadəcə əski parçasıdır.
Cəmilə biixtiyar üşüyürdü. Elə bil,
otağın bir küncündə gizlənmiş bir cüt
mənfur göz ona zillənmişdi. Sanki onu
evdən çıxarmaq üçün o gözlərdən nifrin
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ilk qələm təcrübəsi
tökülürdü.
Qapı taqqıltısı qulağından keçib
elektrik cərəyanı kimi bütün bədənini
gizildətdi. Əl-ayağını kəsmişdi. Yavaşca
qapının dalında dayanıb gələnin kim
olduğunu öyrənmək istədi. Qapının o biri
tərəfində iki nəfər didişirdilər. Xırıltıyla
danışan adam o birinin üstünə çığırırdı.
– Bir ətək pul tökdük, nə istədiniz,
verdik, indi də gəlib mənə deyirsən ki
mən bacarmıram.
– Bacarmamaq deyil ee, kimsəsiz
qadındı, qəzetə zada çıxsa hamımız biabır
olarıq.
– Niyə biabır oluruq, əlimizdə qanuni
sənəd var. Qanuna əməl etməyən varsa,
polis çağırıb atdıraq da bayıra, burada nə
var ki?!
Qapı bu dəfə daha şiddətlə döyüldü.
Cəmilə yerindən dik atıldı.
– Məsələ bundadır ki, əvvəllər bunlara
kağız paylanıb, sənədlər üzə çıxsa
rüsvayçılıq olar. İndiyə qədər gizlətmişik,
üzüb-üzüb quyruğuna gəlmişik, tələsib
hər şeyi bərbad etməyək.
– Mənə bax, bu qadını bu evdən at
getsin, yoxsa qəzetlərə elə mən özüm
xəbər verərəm.
– Heç narahat olma, bu dəqiqə həll
edəcəm.
Qapı yenə də şiddətlə döyüldü.
Cəmilə süst düşmüş əlini uzadıb açdı. Biri
ucaboy, qarayanız, digəri də qısaboy,
tosqun iki kişi idi. Qısaboy qara kostyum
geyinmişdi, Cəmilə onun şirkətin
adamı olduğunu anladı. Üzü qəzəbdən
qıpqırmızı qızarmışdı sir-sifətindən
zəhrimar yağırdı.
– Ay arvad, niyə çıxıb getmirsən,
istəyirsən evi başına yıxaq?
Cəmilə elə bil bu mənfur gözləri
hardansa xatırlayırdı, evdə hiss etdiyi o
gözlər idi. Bütün bədəni əsim-əsim əsdi.
– Heç bir yerə çıxıb getməyəcəm.
Bura mənim torpağımdır, heç bilirsən bu
evi nə əzab-əziyyətlə tikmişik?
– Mənə bax, sənin burada bir qarış
belə torpağın yoxdur, hamısı bizimdir. Bu
evdən çıxıb getməsən, özüm bilirəm nə
edəcəm. Sənə görə bütün şirkət dayanıb
gözləyir.
Uzunboy adam isə əzilə-əzilə onu
sakitləşdirməyə çalışdı
– Xahiş edirəm hirslənməyin, bu qadın
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pis insan deyil. Kimsəsiz adamdı, sabah
özüm ona kömək edəcəm, yüklərini
daşıyıb evi boşaldacağıq. Lütfən siz
maşına keçib sakitləşin, əsəbləşməyin,
mən də gəlirəm.
Qısaboy adam, – “Buna bax,
deyir torpaq mənimdir”, – deyə-deyə
burnunun altında donquldayaraq oradan
uzaqlaşdı. Uzunboy adam əlini ovuşduraovuşdura gülümsünürdü.
– Xanım, siz də bilirsiniz ki bu işin
axırı yoxdur, hamı çıxıb gedib, sən də gəl
tök bu daşı ətəyindən, inad etmə. Mən
uşaqlara demişəm, sabah yük maşını
gətizdirəcəm, nə yükün varsa, yığacağıq
içinə, hara desən aparacağıq. Nə olar
inadkarlıq etmə.
Uzunboylu nəfəsini çəkib nəsə qorxulu
bir şey deyirmiş kimi, Cəmiləyə daha da
yaxınlaşdı.
– Bunlar çox bədnam adamlardı, bacı,
hır-zır qanmırlar, evi yıxarlar başına,
məndən deməkdir, özün bilərsən, di mən
getdim.
Titrəyən ayaqları Cəmiləni daşıya
bilmirdi. Qapının kənarında yıxılıb
qaldı. Ürəyi yerindən çıxacaqmış
kimi döyünürdü, alnında şiddətli ağrı
qopmuşdu. Tənha küçədə, tənha evdə
tək-tənha qalmışdı.
Cibindəki telefon zəng çaldı. Bilirdi,
zəng edən oğluydu.
– Salam ana, necəsən?
Cəmilə udqunub qurumuş boğazını
islatdı. Gözlərinin önü qaralırdı.
– Yaxşıyam oğlum, sən necəsən?
– Mən də yaxşıyam, əclaflar dünən
yenə bizim tərəfə atəş açırdılar.
– Özündən müğayat ol, oğlum.
– Sən narahat olma ana, lazım gəlsə
vətənin bir qarış torpağı üçün canımı
verərəm. Axı məni elə belə günlər üçün
yetişdirmisən.
Cəmilənin gözyaşları kirpiklərindən
asılmışdı, hönkürtü vuraraq ağlamağa
başladı.
– Vətənə qurban vermək istədiyin
canına mənim canım qurban olsun, bala.
Sənin ala gözlərinə mənim canım qurban
olsun, bala.
Oğlu da gözyaşlarını saxlaya bilmədi.
Hər ikisi səs-səsə verib ağlayırdılar.
Cəmilənin hönkürtüsü boğuq inilti kimi
bomboş məhəlləyə yayılırdı...
61

görüş

“BAŞIMDA İSTANBUL
HAVASI...”
Nazim Hikməti son görən türklə görüşüm...
babalarım ordan gəldi... Cəbrayıl var ya,
bax ordan köç etdi babalarım İqdıra...
Sonra İqdır Türkiyənin ərazisi oldu və
daha gedə bilmədilər oraya... ”
Yadıma böyük Nazim Hikmətin
misraları düşür bu xaraba gecəqondu
yerinə baxa-baxa:
...Və bu dünyada bu
zülm sənin sayəndə.
Və aclıq, yorğunluq,
al-qan içindəyik əgər

Azad Qaradərəli
Ötən il Türkiyəyə gəldiyimdə
hər yerə baş nazir Davudoğlunun
şəkillərini vururdular... İndi
yığışdırırlar. “Canım kardeşim”,
əgər belə tez yığışdıracaqdınızsa,
niyə bu qədər çox yapışdırırdınz o
şəkilləri? Fəqət bu biz şərqlilərin
əski bəlası...
İstanbulun Pendik bölgəsində rahat
bir ünvandadır olacağımız yer. Bu il
də ordayıq. Fəqət könlümü qıran bir
şey oldu: binanın 2-ci mərtəbəsindəki
balkondan baxanda ötən il gördüyüm
mənzərə şum-pərşum olub. Binanın
arxa bağçasındakı kiçik həyət evini
sökmüşlər. Bu kiçicik gecəqondunun
sahibsiz həyəti isə “qan ağlayır”
baxımsızlıqdan. Ufacıq qoz ağacı,
heyva, gilas və buranı təbii hasara almış
itburnu kolları...
Ötən il vaxt tapıb bu gecəqondunun
sahibiylə gaplaşa bilmişdim.
“Məmləkətimiz İqdır”, – demişdi.
Mənim Azərbaycandan olduğumu
biləndə gözləri dolmuşdu kişinin.
“Əfəndim, biz həmyerliyik ki!.. Mənim
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və hələ də şərabımızı
çıxartmaq üçün əziliriksə
qəbahət sənin
– deməyə də dilim var gəlmir, amma
–qəbahətin çoxu sənin, canım
qardaşım...
“Hara getdilər”, – deyə soruşdum
qonşulardan. “Məmləkətinə döndü,
– dedilər. – Daha burada bənd
ala bilmədilər. Çoluğu-cocuğu da
vardı axı”. Nazimin “Məmləkət”ini
dilimdə vird edərkən yadıma Orxan
Qaravəli və onun dilimizə çevirdiyim
“Tanıdığım Nazim Hikmət” kitabı düşür.
Ankaraya – dostum Ahmet Yıldıza
zəng vurub Orxan bəyin telefonunu
alıram. Zəngləşirik və iki gün sonraya
vədələşirik. Moskvada Nazim Hikməti
ən son görən türklə görüşəcəyəm! Çox
həyəcanlıyam...
Taksiçi Azərbaycandan olduğumu
biləndə, – “əfəndim, davanız durdumu?”
– deyə həyəcanla soruşur. Mən
öz acılarımızdan, şəhidlərimizdən,
əsgərlərimizin müqəddəs savaşından
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söz açıram, o da öz dərdlərindən,
Türkiyənin günbəgün şəhid
verməsindən danışır və acılarımızı
paylaşırıq...
“Ölümümdən qorxmuram,
Nazimin vəsiyyətinə əməl edə
bilmədən öləcəyimdən qorxuram...”
Ötən il Türkiyədən əliboş
dönməmişdim: burda “Burunsuz adam”
hekayəmi yazmışdım, Türkiyənin sayt və
dərgilərində hekayə və müsahibələrim
çıxmışdı, Ulusal kanalda 40 dəqiqəlik
çıxışım olmuşdu, “Türkiyə notları”
adlı iri həcmli səfər təəssüratlarım
senet.az-da dərc olunmuşdu və Orxan
Qaravəlinin “Tanıdığım Nazim Hikmət”
kitabını dilimizə çevirməyə başlamışdım.
(Artıq çevirmə işi başa çatıb və “Xan”
nəşriyyatında çapa hazırlanır.)
Bu dəfə İstanbula gəldiyimdə
ilk fürsətdə Orxan Qaravəli ilə
görüşəcəkdim. Bir neçə dəfə telefon
söhbətindən sonra bu iş baş tutdu.
86 yaşlı yazarın Ataköydəki evində
görüşdük. Orxan abinin evi bir muzey
timsalı. Məşhur Abidin Dinodan
tutmuş Türkiyənin ən önəmli rəsm
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ustalarınacan bir çoxları ona əl
işləri hədiyyə ediblər. Hətta bizim
rəssamlardan da var burda! (Təəssüf ki,
Orxan abi o rəssamın rəsmini göstərsə
də, bu orijinal sənət əsərinin müəllifini
xatırlaya bilmədi. Üstündəki yazı isə
oxunmadı).
Orxan Qaravəli kitabının çevrilib çap
olunması xəbərini çox məmnunluqla
qarşıladı. Türkiyənin ən çox oxunan
kitablarından olan bu memuar və
araşdırma demək olar ki, çap olunduğu
dövrdən bəri (2002) hər il təkrar
nəşr olunur. Öz sözləri ilə desək, üstə
gəl “korsan” çapı da bu kitaba olan
tələbatın həddinin göstəricisidir!
Bu həm də Türkiyədə Nazimə
olan sevginin göstəricisidir. “Əfəndim,
Nazimin ən böyük dostu, arkadaşı
azərbaycanlı araşdırmaçı Əkbər
Babayev idi. Siz Əkbərdən sonra
Azərbaycanlıların Nazim sevgisinin
təsadüfi olmadığını sübut etdiniz”,
– deyir Orxan bəy və mən də əlavə
edirəm:”Nəzərə alsaq ki, Nazim ilk
kitabını – “Günəşi içənlərin türküsü”nü
Bakıda çap etdirib, mənzərə aydın
olar”.
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– Orxan bəy, yaxşı, heç
fikirləşdinizmi, bu kitaba düşməyən bir
əhvalat, söz, şeir qaldımı bildiyiniz? –
deyə soruşuram.
– Şeir qaldı qalmağına... “Qurtuluş
savaşı”nın, nə yazıq ki, üçdə biri əldə
yox... Amma başqa heç nə qalmadı...
Axı mən Nazimə söz verdim. Kitabda
var o cümlələr, əgər yadınızdadırsa?
“Türkiyəyə döndüyündə məndən və
görüşmələrimizdən heç söz etməsən də
olar. Amma bax, yanlış bir şey yazım
demə... Vallahi o biri tərəfdə (axirətdə)
əlim yaxanda olar...” – cümlələrinə işarə
edirdi.
Bir qədər susdu və birdən kədərli
halda dilləndi:
– Əfəndim, mənim 86 yaşım
var! Bunun 56 ilini Türkiyədə Nazim
davasına həsr etmişəm. “...Öldüyümə
yanmam da, buralarda gömərlər, ona
yanaram”, – demiş axı Nazim! Mən
uzun illərdir ki, Nazimin nəşinin gətirilib,
özü demişkən bir türk kəndində dəfn
edilməsi üçün çalışıram... Amma
maləsəf, bunu hələ ki, edə bilməmişəm.
Nazimin sözü olmasın, mən də
ölümümdən qorxmuram, Nazimin
vəsiyyətinə əməl edə bilmədən
öləcəyimdən qorxuram...
...Söhbət hərlənib-fırlanıb
gəlir bu gün Türkiyəni zəbt edən
layiqlik (dünyəvilik) və dini fanatizm
dartışmalarının üzərinə. Orxan bəy əli

ilə havada bir qövs işarəsi çəkərək qəti
şəkildə deyir:
– Əfəndim, mənim yaşımın elə
vaxtıdır ki, yaxın zamanlarda ölə
bilərəm. Əgər öldüyümdə o dindarların
CƏNNƏT dediyi məkanda Atatürklə
Nazim Hikmət olmayacaqsa, mən o
CƏNNƏTİ istəmirəm!
Nazimə həbsxanada edilən
işgəncələrdən, Səbahəddin Əlinin
vəhşicəsinə öldürülməsindən danışırıq.
Və necə olursa mən Rafiq Tağıdan
söz salıram. Bəlli olur ki, fanatizmin
qurbanı olmuş qələm dostumu burda da
tanıyırlar...
...Orxan abi “mavigözlü div”dən
danışdıqca danışır. Onun Nazim sevgisi
bitib-tükənən deyil. Mənim onu Bakıda
çıxacaq kitabının təqdimatına dəvət
etməyim sevincinə səbəb olur və həyat
yoldaşını səsləyir:
– Sərpil xanım, bizi Bakıya dəvət
edirlər!..
BOĞAZİÇİ KÖRPÜSÜNDƏN
KEÇƏRKƏN
Boğaziçi körpüsündən metrobusla
Asiya yaxasına qayıdıram. Və Nazimin
misraları düşür yadıma:
Keçəydin Boğaziçi körpüsündən
Başında İstanbul havası...
Qəfil yağış başlayır.
İstanbulun havasına etibar
yox demişdilər. Bu şəhərin
“havasın” sən nə bilirsən,
qardaşım? Onu “İstanbul
havalı” Nazimdən soruş...
İstanbul,
12-14 may 2016
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Otuz beş ilə hökm verən
ŞAİR
bilməsi üzündən və Kominternin (10)
onu üzvlükdən xaric etmişdi. Yoxa çıxmış
əsərlərini vitrinə qoymaq, adını anmaq
belə təhlükəli idi, ən azından şübhə
doğururdu. Yenə də tək-tük ürəkli, işıqlı
səslər yox deyildi. Türk aydınlarından və
bunlardan biri də “Otuz beş yaş” şeiri
ilə mükafat qazanmış (1946, CHP şeir
yarışması) Sahit Sıtqı Tarançı idi (19101956). Tarançının,
Bir şeir var hələ ürəklər acısı
Utanc verir, insanı düşündürür

Orxan Qaravəli

Tamam ayrı başqa bir qəlb ağrısı
Alır məni, ta Bursaya aparır.

Sənə kökü çöldə deyənlərin

Yaşıl Bursa! Bir qərib quşcuğaz var

kökləri qurusun

Əylən deyiblər orada oturur

Qurusun murdar ilikləri, dilləri çürüsün.

Sürgün haqda o bir türkü oxumuş

Şeirin göy üzü kimi, hər kəsinsə

Gözəldir dünyada hürr yaşamaq

Sən Qızılirmaq qədər bizimsən

Berençi, Cakond, Varan üç, Bədrəddin

Ən böyük ustası dilimizin

Qəhbə fələk nə oyunlar oynadın

Canımız, ciyərimizsən.

Ən mərd övladıdır o məmləkətin

Bədri Rahmi Eyuboğlu
Xalq sənətimizin zəngin motivlərindən
yola çıxaraq orijinal bir nəsnəyə çatan
rəssam, şair Bədri Rahmi Eyuboğlu
(1911-1975) yuxarıdakı misraları
qələmə aldıqda Nazim Hikmət iki ayrıayrı əsgəri məhkəmənin toplam 35 il
olaraq verib də 28 il 4 aya endirdiyi son
cəzasını Bursa həbsxanasında çəkirdi.
Günahı türk ordusunu və donanmasını
üsyana təşviq etmək idi! Arvadı Pirayə,
anası Cəlilə və bir neçə yaxın dostu
xaric, bir arayanı, soranı da yoxdu. Bir
müddət baş katibliyini apardığı TKP
(Türk Kommunist Partiyası) müstəqil qala
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Nazim ağabəy həbslərdə çürüyür.

şeirinin bu mərhəm misralarındakı
duyğusallıqla otuz altı yaşında daxil
olduğu həbsxanadan – əgər ömrü vəfa
edərsə – altmış yaşında çıxası Nazimi
inandığı yoldan heç bir şeyin döndərə
bilməyəcəyini göstərir. “Yatır Bursa
qalasında” şeirində kükrəyirdi gənc şair:
Sevdalınız kommunistdir
Aldığı on il həbsdir.
Yatar Bursa qalasında.
Həbsdə, amma zəncirini qırıb yatar,
65

“mavi gözlü DEV”
ən əla bir mərtəbəni alıb yatar,

yalnız sana kalsın.

Yatar Bursa qalasında.

İyi günlerimde benim

Məmləkət torpağında kökü,

unutduğum insan eli

Bədrəddin kimi daşıyar yükü

Nasılsın?

yatar Bursa qalasında.
Ürəyi partlayıb batmadan,
şərqisi tükənib bitmədən,
cənnətini yox etmədən
yatar bursa qalasında.

Dövrün məşhur natiq və aydınlarından
vəkil İrfan Emin Kösemihaloğlu (18931936) Nazim Hikmətin ən yaxın
dostlarından biri idi. Bir çox məhkəmə
işlərində onu hərarətlə müdafiə etdi
və azadlığına qovuşması üçün çırpındı.
Nazim də ona bəslədiyi dərin şükran
duyğularını – az bilinən – akrostişle1 ifadə
etməyə çalışmışdır:
İyi günlerimde çox eller
uzanır ellerime
Resmimi, suratımı baş köşəyə asarlar
Fəqət dəmir qapıların
hər qapanışında üzərimə
Ardında taş duvarların
hər kaldığım zaman
Nə arayan beni, ne soran...
Eeehhh, daha iyi be,
bunun böyle olduğu.
Minnetim ve borcluluğum
1 Akrostiş, yaxud akrostix – akro yunanca uc,
ön tərəf, stix isə şeir deməkdir. Yəni bir şeirin baş
hərflərindən yaranan sözcüklər anlamında. Divan
ədəbiyyatında buna müvəşşəh, yaxud istihrac
deyilir. Şeiri bilərəkdən çevirmədim. Nazimin
ruhunu və şeirdəki akrostixliyi pozmamaq üçün.
(Tərc. qeydi)
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Antikommunist, turançı və həddən
artıq sağ çevrələr xaric (bəlkə onların da
bir qismi onun şeirlərinin heyranı idi),
1930-cu illərdə Türkiyənin içdən
mənimsədiyi gənc və dəyərli vətən övladı
ağılın qəbul etmədiyi dərəcədə günaha və
ölümə məhkum edildiyi 1920-30-cu
illərdə Nazim, Vala Nurəddin, Şövkət
Sürəyya, İsmail Hüsrevanın da təhsil
aldığı KUTV (sonradan Lumumra)
Universitetində oxuyan başqa türk
gəncləri də vardı və bunlar dövlət
xidmətlərində, mətbuatda və başqa
sektorlarda önəmli vəzifələr tutmuşdular.
“Marksist!” desək, birinci Məclisdə
iqtisad, Respublikanın ilk illərində
məhkəmə vəkilliyi edərək türk hüquq
inqilabının işlənib hazırlanmasında ilk
xidmətlər göstərən, Ankara və İstanbul
universitetlərində professor olaraq ilk
tələbələr yetişdirən Mahmud Esad
Bozqurd (1892-1943) 1930-cu illərdə
“Tan” qəzetində yayımlanan bir baş
məqaləsində “Beş ildir Marksı oxuyuram
və anlamağa çalışıram. Onu çox dərin və
çətin sanıram, həm də anlaya bildiyim
yerləri mühüm qiymətləndirirəm. Baş
fırladan çox qiymətli və yüksəkdir!..”
dediyi üçün məhkəməyəmi sövq
edilmişdi?
Yurda gizlicə gəlmək, bildiriş yaymaq,
küçələrdə sol məfkurəli qəzetlər satmaq...
Başda öz şeirləri olmaq üzrə əsərlərində
ictimai tezislərə yer ayırmaq, hə, bir də
başqalarından fərqli olaraq
kommunistliyini açıqca bildirmək!
Yetərlimiydi bunlar otuz yaşlarında bir
istedadlı gənci, türkcəni, Atatürkün
ifadəsilə desək, “daha öncə kimsənin
bacarmadığı şəkildə işlədən” sənətçini –
şansı varsa – altmış yaşlarında azadlığına
qovuşacaq biçimdə zindana tıxmaq üçün?
Üstəlik, əsərlərinin belə çapını qadağan
edərək...
Bu anlaşılmaz mətləblərə
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dözməyənlər də yox deyildi. İstanbulda
dənizaltı dəstək gəmisi Erkindəki
Donanma davasında məhkəmə başqanı
(Əmir Hüsnü Göydəniz) “Bu uşaqların
sərbəst buraxılması lazım”, – deyərək
vəzifəsindən imtina etmişdi; prokuror
yardımçısı dəniz zabiti (Haluq
Şahsuvaroğlu) isə əsgərlikdən büsbütün
ayrılaraq təpkisini daha da konkret
şəkildə göstərmişdir... Amma bütün
bunlar Ankara Hərbi Məktəbi
Komandanlığı Əsgəri Məhkəməsində on
beş il ağır həbsə məhkum edilən şairin
iyirmi il də Donanma Davasından
“yeməsinə” əngəl ola bilməmişdi.
Allahdan Hava Qüvvələri bəlkə o tarixdə
yetərincə formalaşmadığından səsini
çıxarmamışdı!
Niyə belə üstünə yerimişlər bir Hərbi
Məktəb Müdaviminin? Sonradan inkar
etsə də, bir ovuc zabit olası gənclər hər
yerdə açıqca satılan kitabları
oxuduğunamı görə? İctimai bir
silahlanma, bir üsyan hazırlığı-filanmı
vardı? Xaricdən dəstək gördüklərimi
təsdiqlənmişdi? Quru qoşunlarında,
yaxud donanmada bir yerləri ələmi
keçirmişdilər? Kiminsə canınamı
qıymışdılar? Silah-sursat anbarlarınımı
havaya uçurtmuşdular? Xeyir! Sadəcə
beynəlxalq və millətlərarası şəraiti
yetərincə dəyərləndirə bilməmişdi bu
gənc sənətçi; eh bir də ölkəsinin və
xalqının yarasına məlhəm olası sol fikri
cəmiyyətə anlatmaq istəmişdi...
Bolşevikliyin ta başından bəri açıqca
rədd edilməsi və Sovetlər birliyi ilə
sürülən ilişkilər, alınan maddi və texniki
yardımlar, iqtidarın xalqçı və dövlətçi
tərəfinin qərblə yaxınlaşması, Nazim
Hikmət ilə bənzərlərinin üzərinə
həddindən artıq gedilməsini uzun bir
sürədə əyləcməliş olmalıdır.
Hətta Nazimin qazanılmasına belə
çalışılmışdır. Ankarada yaşayan bacısı
Samiyəni görmək üçün Ankaraya
gələrkən əski kommunistlərdən dostu
Şövkət Sürəyya Aydəmirin şairi Daxili
işlər naziri Şükrü Qaya və Təhlükəsizilik
müdiri Şükrü Sökmənsüərlə bir araya
gətirməsi, Şükrü Sökmənsürənin
İstanbula vali müavini olaraq
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göndərilməsindən yararlanaraq bir növ
nəsihət verməsini də göstərmək olar. Bu
mövzuda sevgili həmşəhrim Uğur
Mumçu “Gözəlim” köşə yazısında bunları
yazmışdır: “Nazim Hikmətin dövrün
Təhlükəsizlik müdiri Şükrü Sökmənsüər
ilə görüşdüyünü, Sökmənsüərin ona
“Anadolu dastanı”nı yazsana məsləhətini
verdiyini “Yön” dərgisində dostu Şövkət
Sürəyya Aydəmir illər öncə yazmışdı. Bu
olayı bir neçə dəfə Şövkət Sürəyyanın
özündən də dinləmişdim.. Sökmənsüərin
bir də öz dilindən olayı
öyrəndim:”(Nazim) “Mən, – dedi, –
gənclik tərəfindən sevilən bir
şəxsiyyətəm. Gənclik mənim
ətrafımdadır. Mən birdən-birə
kommunist, sol nəşriyyatdan vaz keçib
sizə qovuşa bilmərəm. Amma tədricən
davanızı müdafiə edərəm”. İstanbul valisi
ikən, gərək 1937-ci ildi, gəldi. Əsər
gətirdi. Valilik kabinetimdə qəbul etdim.
Dedi: ”Bəy əfəndi, sizin dövlətçiliyinizi
müdafiə edən bir şey yazdım, bir növ
teatr əsəridir”. Nazim Hikmət ilə
təmasımda bir növ onun Atataürkçülüyə
doğru olduğunu düşünmüşdüm”.
Nazim Sökmənsüərdən sonra Daxili
işlər naziri Şükrü Qaya ilə də görüşür.
Öncə Ankaraya gələcək, sonra
Anadolunu dolaşıb şeirlər yazacaqdı...
Nazim bu ölkədə qalmaq üçün çabaladı,
çırpındı. Dövlətin bir qismi Nazimə qucaq
açarkən, bir qismi də Hərb məktəbi və
donanma davaları açdı. Və bu davaları
açdıran marşal Fevzi Çakmak da, 1946ci ildə İnsan Haqları dərnəyi qurduğu
üçün kommunistlik ittihamı ilə
qarşılaşdı...(“Milliyyət”, 9 fevral 1992)
Qısaca, birilərinə görə, sanki
“Yaxşısan, xoşsan, bir az ağır ol,
Nazim... İşlər köhnəki kimi deyil...
Başımız üzərində qara buludlar sıxlaşır.
Bizləri pis durumda qoyma. Səni
susdurmalarına imkan vermə”, – demək
istəmişdi.
Yaxşı, nəydi dəyişən? Nələr olurdu ki,
Nazim anlamırdı və ya özünü anlamazlığa
vururdu?
Olan buydu: Türkiyə qısa zaman
kəsiyində tək böyük dostu olan Rusiyanı
və onun rejiminin düşüncəsizliklə atılan
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müharibə addımlarını özünə qarşı da
təhdid kimi qəbul etməyə başlamışdı.
1929-30-cu illərdə dünya iqtisadi krizini
ən az zərərlə adlayan ölkələrdən biriydi
Türkiyə. Amma daha rəvan yola çıxması
üçün hələ çox zamana ehtiyac vardı.
Pulu çox güclüydü, amma xalqı hələ də
kasıbdı. Əkinçilik sahəsində hələ görüləsi
çox işlər vardı. Sənaye hələ iməkləmirdi
belə. Bir neçə milyonluq büdcəsi ilə
ayağa durarkən hələ ordusunu da
gücləndirməli idi. Əlindəki benzin
səhmləri yüz min tondan ibarət idi.
İzmitdəki tankları güclə dolduracaq qədər
bir şey! Bir müharibə halında kimə
çatacaqdı bu? Hələ silah? Cəbbəxana?
15-16 milyon əhalisi olan ölkənin bir
səfərbərlik halında gənclərini silah altına
çağırmaq gərəkirdi. O zaman tarlaları
kim sürüb əkəcəkdi? Xalqın qarnını kim
doyuracaqdı? 1938-ci ildə tək partiyalıq
sıxıntılı, baş qərargah isə gərgindir.
Bütün bunlar yetməzmiş kimi, Atatürkün
xəstəliyi ilə əlaqəli söhbətlər də
gerçəkləşməyə başlamışdı. Ulu öndərin ili
başa vura bilməyəcəyindən danışılırdı.
Ondan sonra nə olacaqdı? Belə sıxıntılı
günlərdə Rusiyada yetişmiş, bir neçə kərə
qaçaq yolla ölkəyə gəlib-getmiş, ölkənin
həbsxanalarına girib-çıxmış güclü,
gözütox, üstəlik kommunistliyini
gizlətməyən, qeyri-qanuni Türkiyə
Kommunist Partiyasının ən məşhur üzvü
olan Nazim Hikmətin şeirlərinin əskəri
məktəblərdə, dəniz qüvvələri personalları
arasında da heyranlıqla oxunub müzakirə
edildiyi xəbərləri gəlməkdəydi. Rusiya
Türkiyənin başına, kim bilir necə bir
corab hörməyə çalışarkən, burada bir
kommunist şair yaxın gələcəyin
komandirlərinin ağlını qarışdıracaqdı,
idarəçilər də durub baxacaqdılarmı?
Xeyir!.. Ona və – varsa – bənzərlərinə
gözdağı verilməli, ölkənin birlik və
bütünlüyü təhlükəyə atılmamalıydı.
Hədəf nöqtəsi tapılmışdı. Çox
keçmədən, uyğun bir fürsət gözləyənlərə
özü özünü göstərdi hədəf!
Dövrün tək partyası CHP-nin nəşri
olan “Ulus” qəzetinin belə gizlicə girə
bildiyi Hərbi məktəbdə bəzi narahatlıq
doğuran hadisələr aşkara çıxarılmışdı.
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Xüsusilə, milliyyətçiliyi ilə ad çıxartmış
mühafizəkar şagirdlərin komandanlığa
bildirdiyinə inanılarsa, məktəbdə kitab
oxuyurdular! Üstəlik, bunlar L.N.Tolstoy,
O.Balzak, L.Pirandello, A.Frans, M.
Qorki, E.Zolya, N.Qoqol, İ.F.Göte,
Türgenyev, İbsen kimi adları belə şübhə
oyandıran xarici müəlliflərə aid kitablardı.
Buracan olsa, yenə yaxşıydı. İspaniya
Qurtuluş Müharibəsi, Yarım Müstəmləkə
tarixi, Qara köynəklilər inqilabı, Dialektik
materializm, “Həyatın dibində” (M.
Qorkinin pyesi) kimi tərcümələrin əldənələ ötürüldüyü söylənilirdi. Sabahəttin
Əlinin şeir kitabı “Dağlar və küləklər”,
“Dəyirman”, “At arabası”, “Səs”,
“Quyucaqlı Yusif” əsərləri də hərbi
məktəbə gedib çıxmışdı. Bardağı daşıran
damla isə əlahiddə kommunist şair
Nazim Hikmətin “Benerci”, “TarantaBabu”, “Şeyx Bədrəddin” kitablarının
gedib hərbçi tələbələrin əlinə çıxması
oldu.
Nələr olurdu? Həmin tədbir həyata
keçirilməzsə, bu tip kitabları oxuyaraq
zəhərlənmiş sabahın zabitləri necə
olacaqdılar? Böyük bir gizlilik içində
yürüdülən araşdırmalar sırasında təhlükəli
kitablar oxuyan tələbələr də müəyyən
edilmişdi. Bunlar arasında 5271 yaxa
nömrəli İbrahim Abdulqadir Meriçboyu
(şair A.Qadir 1917-1985), 5409 Ömər
Dəniz, 5408 Şadi Alkılıç, 5227 Necati
Çelik 5202 Naci Fişək, 5362 Orxan
Alkaya, 1132 Galip Arda və 5237 İsmail
Özdəmir də vardı. Cəmi iyirmiyə qədər
Hərbi məktəb tələbəsi müəyyən
edilmişdi. Söylədiyinə görə on doqquziyirmi yaşlarındakı bu gənclər gizlicə
təşkilatlanmışdılar və yaxında qazanın
qapağı qalxa bilərdi. Başçıları da (!) Ömər
Dəniz idi.
Dahiyanə bir təşəbbüslə 40-cı illərdə
açılıb, Demokrat Partiyası tərəfindən
bağlanan (1954) Kənd İnstitutlarının
unudulmaz lideri Hasan Ali Yücelin
(1897-1961) Milli təhsil nazirliyi
dönəmində (1935-1946) hamısı türk
dilinə çevrilən dünya klassiklərini
oxumaqda günahlandırılan bu gənclərdən
Ömər Dənizin çıxmaza dönmüş bir eşq
macərası səbəbilə 1937-ci ilin payızında
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izinsiz olaraq İstanbula getmişdi. Bu
fürsətdən yararlanaraq bildiriş yayması
maddəsi ilə tutulub sonda bəraət alan –
şəxsən tanımadığı – Nazim Hikməti
çalışdığı “İpək studiyaları”na aid “İpək
Sineması”nın zalında görərək “keçmiş
olsun” dedi. Nazim – bilinən kübarlığına
baxmayaraq – gözünün heç tutmadığı,
üstəlik rəsmi geyimdə olan bu gənc
adamın qəlbini qırmayaraq ayaqüstü bir
az nəsihət etdi, amma başından edən
kimi Birinci Təhlükəsizlik şöbəsinə zəng
edərək polis olduğundan heç şübhə
etmədiyi bu gənc haqqında şikayət etdi:
“İndi də əsgər paltarında qarşıma
çıxırsınız!” – dedi. Etməyin, lütfən. Mən
burda uşaqlarım üçün çörəkpulu
qazanıram, siz hələ də arxamca iş
çevirirsiniz. Üstəlik, əsgər paltarında!..”
Polis şairin açıq ürəklə dediklərini etiraf
kimi qəbul edərək vəziyyəti dərhal
Ankaradakı məsul şəxslərə bildirdi. Onlar
da bunu təhlükəli kitablar oxuduğu üçün
izlənən Ömər Dənizin liderdən (!) təlimat
almaq üçün gizlicə İstanbula getməsi kimi
yozdular. Qısası, daşlar öz-özünə divara
hörülürdü.
Ömər Dəniz bununla da
kifayətlənmədi, bir neçə ay sonra şairin
Nişantaşındakı evinə gəldi. Əlbəttə
izləndiyindən xəbərsizdi. Arvadı ilə özü
evdə olmadığından onu evə dəvət
etmələrinə hirsləndi, gəldikdə qonağa elə
ayaq üstəcə “onun ardınca qaçmaqla bir
şeyə nail ola bilməyəcəklərini, çox-çox
oxumalarını, “Altıok”u2, cümhuriyyətçiliyi
və demokratiyanı öyrənib
mənimsəməyi”, – tapşırıb qapını
göstərdi.
Heç bir təbliğat aparmadı,
kommunizmin adı belə çəkilmədi.
Üstəlik, şübhələndiyi biri ilə başqa nə
danışa bilərdi ki? Bu qədər sınaqlardan
sonra bu günlərə gəlmədimi Nazim?
Çox keçmədən Ankarada əsgəri
məhkəmə önünə çıxarılacağını, inanılmaz
2 Altıok – CHP-nin proqramını təşkil edən
altı təməl prinsip: cümhuriyyətçilik, xalqçılıq,
milliyyətçilik, laiqlik (dünyəvilik), dövlətçilik,
inkarçılıq. 1937-ci ilin fevralında bu prinsiplər
Türkiyənin konstitusiyasına da daxil edilmişdir.
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günahlandırmalarla qarşılaşacağını
ağlının ucundan da keçirmirdi.
İllər sonra bu olayı anladarkən
deyirdi: “Uşağa heç üz göstərməyib ayaq
üstdə saxladığım üçün bizim ürəyiyumşaq
Pirayə əsəbləşmişdi mənə. İçimdən bir
səs “polis olmaz bu” deyirdi.
“Macərapərəst, ürəkli, təmiz dəliqanlının
biridir...”
Ömər Dəniz isə şairin özünə və
dostlarına çox təsir etdiyini, bütün
şeirlərini əzbər bildiklərini anladır, qapı
ağzındaca şeirlərindən misralar
söyləyərək sanki dediyini təsdiqləməyə
çalışırdı:
Həp bir ağızdan türkü söyləyib
həp sulardan birlikdə ağı içmək.
Dəmirə naxış çəkmək həp bərabər
həp bərabər sürə bilmək toprağı.
Ballı əncirləri həp bərabər yeyə bilmək,
yarın dodağından qeyri hər şeydə,
hər yerdə
həm bərabər
deyə bilmək üçün
on minlər verdi səkkiz minini...

15 yanvar 1938-ci ildə otuz altı
yaşına çatmış Nazim Heybəliada
Bahriye məktəbi tələbəliyindən bəri xeyli
yetkinləşmişdir. Yorğundur həm də.
Babası Nazim Paşanın – ana tərəfdən
– nəvəsi, yurd içində və xaricdə çox
yaxşı təhsil görmüş dramaturq və qəzetçi
Cəlaləddin Ezni (1901-1972), filosofsosioloq dosent (1940), professor Hilmi
Ziya Ülkenlə (1901-1974) ciddi bir aylıq
dərgi çıxartmağın hazırlıqlarını aparır.
O bu işlərlə məşqulkən əsgəri
məhkəmədə prokuror kimi qarşılarına
çıxacaq minbaşı Şərif Budağa Ömər
Dəniz – sonradan “məcburiyyət
qarşısında qalıb belə şeylər söylədiyini”,
– deyərək ifadəsindən imtina edəcəkdi
– “görüşmələr zamanı Nazim ona, guya
bunları demişdir: “Türkiyəni faşizm
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təhlükəsi bürümüşdür. Hələ gəncsiniz.
Özünüzü yandırmayın. Bu (kommunist)
fikirdə olduğunuzu bilənlərə qarşı
dönmüş kimi davranın. İrəlidə ordunun
bel sütunu olacaqsınız. Orduya yerləşincə
kəndli təfəkkürlü gənclərə əvvəl
cümhuriyyəti, sonra da kommunistliyi
təlqin edəcəksiniz!..”
Vəziyyət İstanbula bildirilir və 17
yanvar 1938-ci ilin axşamı Nazim Hilmi
Ziya Ülkenlə birlikdə qohumu Cəlaləddin
Ezinənin evində çıxaracaqları dərgi
üzərində çalışarkən basqın edən polislər
tərəfindən tutulur, sonra cinayət işi
açılaraq Ankaraya göndərilir.
Məhkəmədə, – “Bəli
mən bu gənci
gördüm. Amma
polis olduğunu
düşünüb
Birinci
Təhlükəsizlik
şöbəsinə
xəbər
verdim,
– “İndi də
hərbi geyimdə
qarşıma
çıxırsınız,
etməyin”, –
dedim. Polis, –
“Bizim xəbərimiz
yox. Adı nəymiş”,
– deyəndə, –
“Bilmirəm”, –
dedim”. – “O
halda niyə
adını
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xəbər vermədin?” – “Vermədim. Ona
görə ki, mən xəbərçi deyiləm”.
Nazim içlərinə bir çox adi vətəndaşın
da qatıldığı məhkəmə zalını doldurmuş
əsgəri tələbələrin öz günahları üzündən
şairi bu vəziyyətə saldıqlarına görə
başlarını soxmağa yer axtarırdılar.
Amma nə yazıq ki, iş işdən keçmişdi.
İstanbul Təhlükəsizlik İdarəsinin “bu
vətən xaini ordumuzun gözbəbəyi H
ərbi məktəbə qədər soxularaq zəhərini
tökmüş, türk ordusunu anormal hala
gətirməyə çalışmışdır...” kimi raport
haqqında Nazim bunları söyləmişdir:
“Yazıqdır bu uşaqlar! Yandırmayın
onları. Onların da, mənim
də günahımız yoxdur.
Bu bir kompromatdır.
Təhlükəsizlik
idarəsinin haqqımdakı
raportuna gəlincə,
vaxtilə bu raportu
hazırlayanlardan birini
tanımışdım. Mənə bir
gün dedi ki: “Mənə
iyirmi beş lirə
versən, qarşıdakı
1 mayda səni həbs
etmərəm...”
Nazimin
məhkəmədəki
əsas müdafiəsi
isə qısaca belədir:
“Hüzurunuzda ilk
dəfə mühakimə
olunuram. (Daha öncə)
şeirləri üzündən və gizli
partiya qurmaq iddiası
ilə mühakimə edildim.
Haqqımda edam
cəzası belə
tələb olundu.
Həbsdə
dəlil deyə
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“mavi gözlü DEV”
göstərilən bir neçə polisin yanlış ifadəsi,
bir neçə dostlar toplanmamız və ya 1
mayda divarlara vurulan bəyənnamələrdir.
Adım çıxdığı üçün bəraət aldım. On üç
ildir ilk dəfə əsgəri məhkəmə önünə
çıxarılıram və ortada nə bir günah, əşyayidəlil, nə də bir ifadə mövcuddur. Polisin
göndərdiyi bir gənc deyə şübhələndiyim
gəncin, “kəndli sıravilərə cümhuriyyətdən
sonra kommunizmi öyrədin”, – dediyim
iddiasından başqa bir günah istinadı
yoxdur. Şübhəli Ömər Dəniz də
məhkəmənizdə belə şeylər söyləmədiyini
təkrar-təkrar demişdir. Haqsız yerə
və sübutu olmayan ağır bir ittihamla
67 gündür həbsxanada yatmanın
əzabı içərisindəyəm. Cümhuriyyətin
və Mustafa Kamalın Türkiyəyə
gətirdiklərinin necə böyük xidmətlər
olduğunu bilirəm. Kommunist olmam,
Mustafa Kamal Paşaya sayqı duymama
və Konstitusiyadakı altı prinsipə riayət
etməmə əngəl deyildir. Yazılarım bunun
sübutudur. Marksist bir mədəniyyətlə
yetişərkən öz milli mədəniyyətindən
yararlana bilmiş bir şair olaraq
polisliyindən şübhəyə düşdüyüm bir gəncə
kommunizmdən dərs keçməyim ağlın
qəbul edəcəyi şey deyildir. Günahsızam.
Bəraətimi və həbsdən azad olunmağımı
istəyirəm...”
Qərar 29 mart 1938-ci il tarixdə
veriləcəkdi. Məhkəmədəki vəkilləri
işin onun xeyirinə həll olunacağını
söyləyirdilər. Amma Nazim rahat deyildi.
İşin içində hiylə vardı və marşal (Fevzi
Çakmak) bu mövzunu başından çıxarda
bilmirdi. “Atatürkün belə ona təsir edə
bilməyəcəyi” haqda danışırdılar.
İddianamədəki “yayımlanmış
əsərlərinin üsyan və inqilab qoxusu
verdiyini” demələri şairi qaramata
itələyirdi. Yenə də optimist görünməyə
çalışırdı arvadına yazdığı 16 mart 1938ci il tarixli məktubunda: “Mənim bəraət
almamağım, qurtulmamağım üçün
yalnız qanuni deyil, heç vicdani də səbəb
yoxdur. Dünənki iclasda günahsızlığım
günəş kimi parlayırdı. Əgər buna rəğmən,
hər hansı bir surətdə məhkum edilərsəm,
məncə bu, ən zəif ədalət məfhumunun
xaricində bir zülm olar”.
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Və 29 mart 1938-ci il tarixdə
hakim Kazım Yalman qərarı oxuyuram
dedikdən sonra gərəkli başlanğıcı etdi və
bunları oxudu: “Cəzalandırma yönünə
gəlincə, əsgəri üsyana təhrikedici olduğu
qənaətilə Nazim Hikmət ilə Ömər
Dənizin bu görüşləri səbəbilə ölkə içində
kommunistliyin yayılması kimi əməllərini
ordu içində yaymaları ölkənin müdafiəsinə
gətirəcəyi böyük təhlükəyə görə hər ikisi
haqqında əsgəri cəza qanununun 94-cü
maddəsinə əsasən 15 il ağır həbs cəzası
məhkumiyyətinə, 31 və 33-cü maddələrlə
ömürboyu ictimai xidmətlərdən məhrum
olmasına qərar verildi. Bundan başqa,
Ömər Dənizin 9 illik ağır həbs cəzası,
21 yaşının tamam olmaması ilə bağlı
7,5 ilə endirilməsinə, vətəndaş Mustafa
Ergün də 6 il məhkum edilməsinə qərar
verilmişdi. Orhon Alkaya, Necati Fişək və
Abdulqadir Meriçboyu isə eyni qanunun
100-cü maddəsinə görə Necati 12 il
almış, amma cəzası yarıya endirilmiş,
Orhon və Abdulkadir isə 14 illik cəzaları
5 il 10 aya endirilmişdir.
Cəmi 31 şübhəlidən 25-nə bəraət
verilmişdir. Əsgəri apelyasiya məhkəməsi
28 iyul 1938-ci ildə Nazim Hikmət ilə
Ömər Dənizə verilən cəzaları təsdiq
edərək digər dörd şübhəli ilə əlaqədar
olanları ləğv etdi. Məhkəmə də buna
inandı və 100-cü maddə yerinə 148ci maddəni verərək bir il və altındakı
cəzalarla kifayətləndi. Çünki ortada nə bir
üsyan, nə də buna təşəbbüs vardı. Əslində
Nazim üçün də eyni yolla gedilməsi
gərəkirdi. Deyilənə görə marşal Fevzi
Çakmak Ali Məhkəməyə müraciət etmiş,
amma Nazimin on beş illik məhkumiyyəti
yenə də səs birliyi ilə deyil, səs çoxluğu ilə
qəbul edilmişdi.
Apelyasiya məhkəməsindən heç
gözləmədikləri bir qərar çıxmasına
baxmayaraq mətanətini itirməyən şair,
arvadı Pirayəyə bu qısaca məktubu
yazdı: “Əziz arvadım. Nəhayət, iş
bitdi! Apelyasiya təsdiq etdi. On beş
ilə məhkumuq. Fikir eləmə. Mən yenə
də qüvvətliyəm. Məsələ hər hansı bir
məhkumiyyətdə deyil. Nazim Hikmətin
məhvidir. Bu bir növ Dreyfus davasıdır!..”
Uyğunlaşdırdı: Azad Qaradərəli
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Tarixi dəyərlərlə SİRDAŞ
olmaq arzusunda...
olan Rahib Azəri: “Bir çox dahi insanların övladları onların dahiliyini ya
anlamır, ya da onlara barmaqarası baxırlar”.

Rahib Azəri
İnsanın dünyagörüşünün
formalaşmasında, maariflənməsində
təkcə ailə, ətraf mühit, məktəb,
oxuduğu kitablar, baxdığı film və
tamaşalar deyil, kütləvi informasiya
vasitələri də əhəmiyyətli rol
oynayır. Kütləvi informasiya
vasitələrindən ən populyarı
televiziyadır. Televiziyanın
auditoriyaya təsir etmək imkanı
genişdir. O, cəmiyyətin mənəvi
tərbiyəsində, düşüncə tərzinin,
zövqlərin formalaşmasında böyük və
əhəmiyyətli rol oynayır. Maarifçilik
işində televiziyanın informasiya,
əyləncə və maarifçilik funksiyaları
əsasdır. Deməli, televiziyada
hazırlanan bütün proqramlarda
maarifçilik elementləri var. Lakin
xüsusi istiqamət və məqsədinə
görə seçilən mədəni-maarifləndirici
proqramlar var ki, onların əsas
vəzifəsi tamaşaçının intellektual
səviyyəsini yüksəltmək, onun mənəvi
zənginləşməsini, maariflənməsini
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təmin etməkdir. Azərbaycan
Televiziyasının yarandığı ilk
illərdən televiziyada mədənimaariflənmə istiqamətində
proqramlar hazırlanmış, sənədli,
televiziya, elmi-kütləvi filmlər
çəkilmiş, teatr tamaşaları lentə
alınıb tamaşaçıya göstərilmişdir. Bu
gün də Azərbaycan teleməkanında
maarifləndirici proqramlar
hazırlanır, müxtəlif mövzularda
sənədli filmlər çəkilir.
Əziz oxucu, biz sizi bu
proqramlardan biri ilə, “Xəzər”
televiziyasında yayımlanan
“Sirdaş”la tanış etmək istəyirik.
“Sirdaş” proqramı 4 ildir ki,
efirdədir. “Tarixi və mənəvi
dəyərlərimizə daş yox, onlara sirdaş
olaq” şüarıyla “Sirdaş” 2012-ci
ilin noyabr ayının 4-dən etibarən
yayımlanır. Verilişin müəllifi və
aparıcısı Rahib Azəridir.
Janr baxımından tarixi-etnoqrafik
verilişdir. Yayımlandığı ilk gündən
etibarən İçərişəhəri, həmçinin Bakı
və onun kəndlərinin qədim tarixi
abidələrini, inanc yerlərini, maddimədəni irsi özündə daşıyan yurdun
dəyərlərini işıqlandırmağa başlayıb.
Verilişin aparıcısı Rahib Azərinin
dilindən səslənən “Hər bir daşın öz
yaddaşı, hər sirrin bir sirdaşı var”
kəlməsi proqramın 2-ci şüarına
çevrilib. Hər sirrin bir sirdaşı olsa
da Rahib Azəri vasitəsiylə geniş
tamaşaçı auditoriyası yurdunun
daş sirrindən, mədəni irsindən
hali olur, onun sirdaşına çevrilir.
Verilişdə tamaşaçı köhnə məscidlər,
karvansaralar, hamamlar, tarixi
küçələr, mülklər və binalar, qədim
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qalalar, yaddaşında sirlər daşıyan
məzarlıqlar və digər memarlıq
nümunələri ilə tanış olur. Onu
da qeyd edim ki, “Sirdaş”ın
mövzu dairəsi arxitektura ilə
məhdudlaşmır. Bu proqramda
müəyyən tarixi dövrü, hadisələri
əks etdirən müxtəlif bədii filmlərin
çəkiliş məkanları, təqvimdə yer alan
xüsusi günlərlə bağlı, Azərbaycanın
mədəniyyət tarixində iz qoymuş
şəxsiyyətlər və s. haqqında
buraxılışlara rast gəlmək olar.
Daha ətraflı məlumatlar əldə
etmək üçün verilişin müəllifi Rahib
Azəri ilə olan söhbətimizi sizə
təqdim edirik.
– “Sirdaş”ın ideyası necə yarandı?
– 4 il bundan əvvəl, Novruz bayramı
ərəfəsində Xəzər Televiziyasının
proqram direktoru Rüstəm Məmmədovla
görüşdüm. O, ideyasını mənimlə
bölüşdü: tarixi daşlardan, onların
fəlsəfəsindən, bu daşları hörən insanların
göndərdiyi mesajlardan danışmaq
üçün veriliş hazırlamağı təklif etdi. Və
bu təklifi təbii ki, qəbul etdim. 2012ci ilin təxminən sentyabr ayının sonu,
oktyabr ayının əvvələrində çəkilişlərə
başladıq. Verilişi hazırlayanda bir neçə
ad fikirləşmişdik. Bu verilişdə daşlar
və onların sirri araşdırılır. Ona görə də
verilişin adını “Sirdaş” qoyduq.
İlk buraxılışlarımız sırf tarixlə bağlı
idi. “Sirdaş”ın rejissoru dəyişəndən
sonra Azərbaycan filmlərinə həsr olunan
buraxılışlar etdik, heç bir televiziyanın
göstərmədiyi filmləri işıqlandırmağa
çalışdıq. Məqsədimiz tikililərin əvvəl
və indiki tarixi haqqında tamaşaçılara
məlumat verməkdir. Nə yaxşı ki, həm
rejissor, həm operator, hətta sürücümüz
belə, eyni zövqə, düşüncəyə malik
insanlardır. Bir sözlə, “Sirdaş” komandası
eyni cür düşünür və eyni cür də fəaliyyət
göstərir.
Daha sonra təkcə daşların sirrindən
deyil, həm də şəxsiyyətlər haqqında
buraxılışlar hazırladıq. Əgər ilk
verilişlərimizdə buraxılışımız hansısa
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bir fərd haqqında idisə, yeni televiziya
mövsümündən (ötən il) şəcərələr
haqqında buraxılışlar çəkməyə başladıq.
– Verilişinizin bir buraxılışı neçə
günə çəkilir?
– İki gün. Müstəsna hallarda əlavə
çəkiliş günü sala bilərik. Amma 2
buraxılış olanda dörd günə çəkib bitirə
bilirik. Onu qeyd edim ki, keçən il Şəkiyə
getmişdik. Dörd gün qaldıq. Üç buraxılış
çəkildi. Ancaq şəhərin abidələrini çəkdik
və əlavə olaraq “Gələrsən görərsən”
qalasına qalxdıq. Şəhərdəki mülklərin
heç iyirmi faizini çəkib qurtarmadıq. O
dörd günü bilirsiz necə işləyirdik, səhər
çıxırdıq, çörəyimizi yeyirdik , sonra bir də
axşam 7-8-də kameranı söndürürdük.
Məni üç il bundan qabaq Antalyaya
dəvət etmişdilər. O vaxtlar “Sirdaş” yeni
yayımlanırdı. Üç gün ərzində Antalyada
çəkiliş etmişdik. Bizimlə birlikdə başqa bir
televiziyanın çəkiliş qrupu da getmişdi.
Bizi dəvət edən təşkilatçı dedi ki, onlar
heç nə çəkmədilər. 5 gün yedilər, içdilər,
gəzdilər, kef elədilər. Amma biz üç gün
səhər-axşam çəkiliş etdik. Çəkilişdən elə
vəziyyətdə gəlirdik ki, heç danışmağa da
halımız olmurdu.
– Deməli, insanları
maarifləndirmək insandan
fədakarlıq tələb edir
– Təbii ki, maarifləndirici işlə məşğul
olan adamla , məsələn, Üzeyir Hacıbəyli,
Həsən bəy Zərdabi, Mirzə Cəlil, Sabir,
Baba Pünhan və s. bu insanlar fədakar
insanlar olublar. Onlar xalq üçün böyük
işlər görüblər. Bizim gördüyümüz işlər
onların yanında heçnədir, zərrədir.
Bilirsiz, insan əvvəla şəxsiyyət olmalıdır
və ikinci də, sənə Allah bu qədər ömür
verib. Vaxtı gələndə səndən soruşulacaq
ki, o cür imkanın var idi, niyə heç
nə etmədin? Nə deyəcəksən? Bunu
düşünmək lazımdır. Məsələn, mən bəzən
öz cavanlığını, enerjisini, biliyini mənasız
şeylərə sərf edən aparıcılar görürəm.
Nə qədər şou-biznesdən danışmaq olar.
Kimə lazımdır bu qədər şou-biznesdən
danışmaq? Mən maqazin verilişlərinə
baxmıram, baxa bilmirəm və o maqazin
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verilişlərinin aparıcılarının cavanlığına,
xarici görkəminə heyfim gəlir. Çünki
cavanlığını, enerjisini, biliyini, savadını,
çox mənasız şeylərə sərf edirlər. Halbuki
ətrafda bu qədər maraqlı mövzular var.
Bəzən öz zəhmətimizə heyfim gəlir.
Amma sonra fikirləşirəm ki, yox, qiyməti
insan verə bilməz. Qiyməti Allah verir.
Qoy Allahın yanında alnıaçıq olaq.
O sual verəndə cavab verə bilək və
şahidlik də etsinlər ki, bacardıqlarını
artıqlaması ilə etdilər. Baxın, niyə görə
mən turlar təşkil edirəm? İnfarkt keçirmiş
adamam, bunu bilirsiz. Amma işimdən
yorulmuram, zövq alıram. İnsanlarla
işləmək xoşuma gəlir. Hətta deyim
ki, əgər iqtisadi vəziyyətim mənə yol
versə, onu tam təmənnasız da edərəm.
Hər halda, turlara başlayanda üç turu
təmənnasız etmişəm.
– Filmlərə həsr olunan
verilişlərinizdə məkanları tapmaq
çətin olmurmu?
– Bəli, məkanları tapmaq çox çətindir.
Məsələn, “Bizim Cəbiş müəllim” filmini
işləyəndə iki məkanı heç cür tapa
bilmirdim. Çətin tapılan səhnələrdən
biri atın quyruğunun kəsilməsi səhnəsi,
ikincisi isə poçtalyonun məktubu gətirdiyi
səhnə idi. Onları təsadüfən tapdım. Atın
quyruğunun kəsildiyi kadra diqqətlə
baxanda arxa tərəfdə minarənin
olduğunu gördüm. Sən demə,
bu, Təzəpir məscidi imiş. Kadrı
böyüdəndə qapısından tanıdım. Və
yəqin etdim ki, bura ya Əlövsət
Quliyev küçəsidir, ya da ona paralel
küçələrdən biri. Səhəri gün gedəndə
gördük ki, Əlövsət Quliyev küçəsidir
və biz onu həmin rakursdan da çəkdik.
İkinci məkanı da yenə kadrı böyütməklə
tapa bildim. Qadının evindən çıxdığı
epizodu böyüdəndə yuxarıda ünvan
gördüm. “Mustafa Sübhi 10” yazılmışdı.
Və mən səhər həmin ünvana getdim.
Gördüm ki, həmin yer deyil. Burda
biz bir tarixi məqamı da öyrəndik. Sən
demə, küçələrin sağ və sol tərəfinin
nömrələnməsi təxminən 70-ci illərdə
dəyişdirilib. Məsələn, cüt rəqəmlər sağ
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tərəfə, tək rəqəmlər isə sol tərəfə yazılıb.
Çünki “Mustafa Sübhi 10 ünvanı”
filmdəki kimi həmin yerdə yox , üzbəüz
tərəf və bir qədər qarşıda idi. Deməli,
bir güllə ilə iki dovşan vurduq. Əvvəla
həmin o yeri tapdıq, ikinci özümüzə
aşkar etdik ki, küçələrin tərəfləri sovet
dövründə dəyişdirilib. Bu, bizim tarixdir.
Şəhərin nə cür salınması, binaların necə
tikilməsi maraqlıdır. Verilişimizdə belə
məqamları tamaşaçılara çatdırmağa
çalışırıq. Çətinliklə tapdığımız digər
məkan “Gün keçdi” filmində kor kişinin
olduğu səhnədir. Daha sonra Əsmərin
ayaqqabısı sınandan sonra gəzməkdən
gəlib qapının önündə durduğu məkanı
da ehtimalla tapdıq. Sonra Leyla
Şıxlinskayadan həmin yerin hara
olduğunu soruşduq. O bizə ehtimal
etdiyimiz yerin düz olduğunu dedi.
Çox heyif ki, məlumat alacağımız
insanların da sayı bu gün çox azdır.
Məsələn, elə kino xadimimiz var ki, mən
ona neçə dəfə sual vermişəm bilməyib.
Daha doğrusu, məlumatı mənə lazım
olan formatda verə bilməyib. O, əslində
həmin filmlər haqqında çox böyük
məlumata malikdir. Bir dəfə söhbət
zamanı müəyyən yerləri soruşanda
mənə deyildi ki, “Mən bilsəydim,
film haqqında başqa istiqamətdən
araşdırmalar edərdim. Mən sadəcə
olaraq quru məlumatlar toplamaqla
məşğul olmuşam”. Onun filmin süjet
xətti, tarixi və s. haqqında məlumatı var,
amma filmin çəkildiyi məkanlar barəsində
informasiyası təəssüf ki, yoxdur. Yalnız
filmdə çəkilən və yaxud da filmlə bağlılığı
olan insanlar müsahibə verəndə həmin
məkanları tapa bilirik.
– Bəs “Sirdaş”a olan tamaşaçı
marağı necədir ?
– Burda söhbət ilk növbədə
kəmiyyətdən yox, keyfiyyətdən gedir.
Biz İçərişəhərə gələndə (Qeyd edim ki,
həmsöhbətimlə müsahibəni İçərişəhərdə
almışam – S.F.) Qız Qalasının
qarşısında bir nəfər gənc dayanmışdı. O,
Facebookda “Sirdaş” səhifəsinin aktiv
istifadəçilərindən biridir. “Bakılı Balası”
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imzası ilə yazır. Keçən dəfə mənə
yaxınlaşdı və dedi ki, anam xahiş edib
ki, sizi görüm və əlinizi sıxım. (Kövrəlir)
Qiymət budur. Yəni biz belə insanlar
üçün işləyirik. Verilişin dəyərini də belə
insanlar bilir. Məsələn, Bədəlbəylilər
haqqında bir fakt aşkar etmişdik: Fərhad
Bədəlbəylinin ana tərəfinin soyadı
Səfərəliyev kimi qeyd edilib. Əslində
isə Səfərəlibəyovdur. Fərhad müəllim
bu adla bağlı bu qədər məlumatların
olduğunu bilmirdi. Verilişdən sonra bizə
minnətdarlığını bildirdi.
Digər bir məqam “İstintaq” filmi
ilə bağlıdır. Filmin epizodlarından biri
Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında baş
verir. Seyfi pilləkənlə qalxır və Muradın
xanımı ona yaxınlaşır. O epizodu çəkmək
istəyirdik. Daxili İşlər Nazirliyinə getdik.
Kameranı aşağıda qoyduq və mən
gözətçiyə yaxınlaşdım. Tanıdı, salamlaşdı.
Dedim ki, biz burda belə bir epizodu
çəkmək istəyirik. (Siz bilirsiz ki, dövlət
idarələrinin qarşısında çəkiliş etmək
yasaqdır. Ən azı xüsusi icazə olmalıdır).
O dedi ki, bir dəqiqə gözləyin. Öz növbə
rəisinə dedi, növbə rəisi də yəqin ki,

Nazir müavininə və ya hansı şöbəninsə
rəisinə deyib ki, filan veriliş burda bu
epizodu çəkmək istəyir. 10 dəqiqədən
sonra gəldilər ki, buyurun çəkin. Verilişlə
bağlı başqa bir məqam – Bakıda caz
mövzusunu işləyirdik. Pionerlər evində
(keçmiş göz Xəstəxanasının yanındadır)
çəkiliş etmək istəyirdik. Onun yanında
xüsusi iqamətgah var. Çəkiliş etmək
olmaz. Biz gəlib onun həyətinə girdik.
Dağ boyda bir əsgər bizə yaxınlaşdı
və özünü təqdim etdi. Ona dedim ki,
bu binanın qabağını çəkmək istəyirik.
O tərəfi götürməyəcəyik. O aidiyyatı
şəxslərə xəbər verdi və bizə dedi ki,
general icazə verdi, çəkə bilərsiniz.
Amma laqeydliklə yanaşanlar da olub və
bu məni çox məyus edib. Filarmoniyayla
üzbəüz Sadıxov qardaşlarının mülkünü
içəridən çəkmək istəyirdik. Onun bir
mərtəbəsində bir şirkətin ofisi var.
Şirkətin gözətçisi imkan yaratmadı ki,
çəkiliş edək. Mən də sonda məcbur
olub ona dedim ki, buranı nə sən, nə də
şirkətdə oturanların atası tikdirməyib.
Bura sizin ata-baba mülkünüz deyil,
xalqın malıdır. Qoymadılar və çox nadir

“Elə kino xadimlərimiz var ki, filmin süjet xətti, tarixi haqqında məlumatı
var, amma çəkildiyi məkanları bilmir”.
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hadisələrdəndir ki, belə hal baş verdi.
Verilişdə aparıcıdan çox şey asılıdır.
Çünki bütün komandanın gördüyü işi bir
nəfər təqdim edir. Veriliş yaxşı olanda
deyirlər ki, sağ olsun filankəs yaxşı veriliş
eləmişdi. Amma veriliş uğursuz olanda
deyirlər ki, Xəzər Televiziyası bu nə
verilişdir hazırlayıb. Mənim boynumda
çox böyük məsuliyyət var – adım,
adımın sanbalının saxlanılması və bir də
təmsil etdiyim televiziyanın məsuliyyəti.
Mən çox pis olaram, mənə desələr ki, bu
nə verilişdir Xəzər TV hazırlayıb.
– Facebook sosial şəbəkəsində
“Sirdaş” verilişinin rəsmi səhifəsini
tez-tez tamaşaçıların diqqətinə
çatdırıb deyirsiz ki, əgər bu mülk
haqqında və ya burda yaşayan
şəxsiyyətlər haqqında bildiyiniz
varsa bizimlə bölüşün. Tamaşaçılar
sizə məlumat əldə etməkdə kömək
edə bilirlərmi?
– Bizə zənglər də çox olur, tamaşaçılar
məlumat baxımından köməklərini
əsirgəmirlər. Bir dəfə Sabunçu
məscidində Aşurbəyovlar haqqında veriliş
edəndə dedilər ki, burda çox savadlı bir
insan var, indi gələcək. Onu çağırdılar.
Bu bizim ən yaxın sirdaşımız Pərviz Bən
idi. Mən bu dərəcədə savadlı, zehnli, hər
bir şey haqqında məlumatlı adama rast
gəlməmişdim. O, köməyini təmənnasız
olaraq əsirgəməyən adamdır. Zəng edib
bir şey soruşsaz, sizə də xeyli məlumat
deyəcək, hətta artıqlamasıyla. Amma
əfsuslar olsun ki, bəlkə ondan daha
savadlı, daha çox bilən, ondan daha çox
tanınmış bir nəfər var ki, mən ondan
bir dəfə də olsun bir söz belə öyrənə
bilməmişəm.
– “Sirdaş” verilişinin buraxılışları
tədrisdə istifadə oluna bilərmi?
– Əlbəttə, çox istəyərdim olsun. Bir
dəfə Elbəy Qasımzadə bir söz söylədi və
bu mənim üçün ən böyük kompliment
idi. O dedi, “Biz – memarlar belə baxıb
sizdən öyrənirik, nəyisə götürürük”. Onu
da qeyd edim ki, Qafqaz Universitetində
bizim 20 Yanvara həsr olunan verilişimiz
müəllim-tələbə heyətinə əyani vəsait
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kimi göstərilib.
Almaniyada Bakı Nürnberq Təhsil
və Mədəniyyət Mərkəzi var. Biz o
cəmiyyətlə çox yaxın sirdaşıq. Mənim
bütün verilişlərim orda var, hər gedəndə
də yeni buraxılışları aparıram. Onlar
müəyyən tədbirləri bu verilişlərin
üzərində qururlar. Verilişimiz əsasən orda
yaşayan Azərbaycanılar üçün nümayiş
etdirilir. Amma qonaq olan almanlar
da baxırlar. Nə zamansa yaxşı iqtisadi
vəziyyətim olduqdan sonra arzum bu
verilişin kitabını yazmaqdır. Çünki bu
gün biz araşdırma edəndə çoxları bu
məlumatları bilmirlər. Bu elə sferadır ki,
axtardıqca tapırsan.
Məsələn, 31 mart hadisələrinə həsr
olunan yeganə Azərbaycan filmi 26 Bakı
Komissarı filmidir. Və 31 mart hadisələri
günü üçün həmin film haqqında
buraxılış etmişdik. Orda bir epizod var:
qəbiristanlıqda atəş açılan səhnə. Biz elə
bilirdik ki, o qəbiristanlıq dekorasiyadır.
Amma bir ildən sonra Novxanı kəndində
olanda gördük ki, həmin qəbiristanlıqdır.
Və onu yenidən çəkib buraxılışa əlavə
etdik. Bu zaman mən buraxılışdan
“Ehtimal ki, dekorasiyadır” frazasını
çıxarmalı oldum. Bu gün müəyyən
verilişləri işləyəndə görürük ki, əvvəl
işlədiyimiz mövzuları yenidən işləməyə
lüzum var. Çünki yeni məlumatlar
aşkar etmişik və böyük ehtimalla o
mövzulara bir də qayıdacağıq. Məsələn,
Bakı heykəlləri haqqında bir mövzu
işləmişdik. O mövzuya ola bilsin ki, bir
də qayıdaq. Çünki çox yeni, maraqlı
faktlar aşkar etmişik. Və o faktları
başqa cür göstərmək istəyirik. Bu
sonsuz bir mövzu və verilişdir. Yetər ki,
insanları maraqlandırsın. Bax, sonuncu
verilişimiz mayın 8-də Şuşa şəcərələrinə
həsr olunmuşdu. Üzeyir bəy haqqında
danışarkən çoxlarının unutduğu Osman
Hacıbəyovu həmin buraxılışda yada
saldıq. O aktyor olub. Qızı (Rəna
Hacıbəyova) verilişdən sonra mənə yazdı
ki, çox sağ olun ki, atamı xatırladınız.
O, Üzeyir Hacıbəyovun doğma əmisi
oğludur. Qiymət budur.
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– Bu gün çoxlarının dilindən
eşidirik ki, Azərbaycan kanallarında
baxılmalı veriliş yoxdur.
– Mən bu fikirdən inciyirəm.
Əvvəla öz zəhmətimə görə inciyirəm.
Bütün həftəni axtarışlarda olub, sonda
araşdırdıqlarını efirdə 40 dəqiqəlik
verilişlə təqdim edəndən sonra bu cür
sözləri eşitmək insanı incidir. Çünki
“Azərbaycan televiziyasında baxılmalı
veriliş yoxdur, baxa bilmirəm” və s.
sözlərini eşidəndə bunu mən ən azı
bizim televiziyanın təqdim etdiyi və
mənim, komandamızın hazırladığı işə
qiymət verilməməsi kimi qəbul edirəm.
– Maarifləndirici verilişlər necə
hazırlanmalıdır?
– Fikrimcə, bunun dəqiq formulu
yoxdur. Sadəcə millətin, xalqın,
dövlətçiliyin və gələcək nəslin xeyrinə ola
biləcək lazımlı informasiyalar verilməlidir.
Mövzuları hazırlayarkən məsələyə bir
qədər geniş baxmaq lazımdır. Düşünmək
lazımdır ki, veriliş gələcək nəsilə nə
verəcək.
– Bəs, maaifləndirici proqramın
aparıcısı necə olmalıdır?
– Vladimr Pozner Bakıya gələndə
təlimdə demişdi ki, aparıcı heç də hər
şeyi bilə bilməz. Yaxşı aparıcı odur
ki, hazırlaşsın və ağıllı görkəmlə sual
verməyi bacarsın. Əsl aparıcının hazırlığı,
savadı olmalıdır. Amma o heç də hər
şeyi bilə bilməz. Mən memar deyiləm
və arxitekturanı bilmirəm. Amma çox
maraqlanıram. Bu işi çox sevirəm və
çalışıram ki, hazırlıqlı olum. Əgər aparıcı
müasir musiqidən danışırsa, müasir
ifaçıları tanımalıdır. Əgər caz verilişi
aparıramsa, heç olmasa caz ifaçılarının
adlarını, kim olduqlarını bilməliyəm. Yox,
əgər bunu da bilməyəcəmsə, mexaniki
olaraq caz verilişində sms oxuyacağamsa,
bu aparıcılıq deyil. Olmaz belə. Son
dövrlərdə yeni hazırlanan verilişlərə
baxın. Guya ciddi verilişlərdir. Hamısı
müsahibə xarakterlidir. Hamı hər şeyi
hər yerdə 300 dəfə deyib. Mən ona görə
etdiyim verilişlərdə müsahibədən qaçıram
və istəmirəm.
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– Sizcə maarifləndirici verilişlərə
böyük marağın olmamasının səbəbi
nədir?
– Çoxları üçün bu cür proqramlar
maraqlı deyil. Bunu bilmirəm biganəlik
adlandırım, yoxsa necə. Bunun niyə belə
olduğunu dəqiq söyləmək olmur. Evdəki
mühit də yəqin ki, buna təsir göstərir.
İnsanın canında olmalıdır. Çünki çox
tanınmış insanlar var ki, ailələri haqqında
“Şəcərə” rubrikası üçün veriliş edəndə
onların övladlarından biganə münasibət
görmüşük. Çox məşhur xanəndə,
müğənni, böyük ictimai xadim haqqında
veriliş edəndə qızından heç cürə
müsahibə ala bilmədim. Dedi ki, mənim
görkəmim bu gün belədir, əhvalım
belədir. Mən də dedim ki, bu sənin atan,
əmilərin, baban və babanın da atası
haqqında buraxılış olacaq. İki saata yaxın
onunla Facebookda yazışdım, amma razı
sala bilmədim. Səbəbi isə görkəminin
yaxşı olmaması idi. Biz belə hallarla
tez-tez rastlaşırıq. Çox dahi insanların
övladları onların dahiliyini ya anlamır, ya
da onlara barmaqarası baxırlar. Amma
başqa hallar da olur. Məsələn, Fərhad
Bədəlbəyli biləndə ki, biz Bədəlbəylilər
haqqında veriliş hazırlayırıq, o dəqiqə bizi
qəbul etdi və otağında olan fotoşəkilləri
verdi. Onun danışdıqlarından verilişdə
geniş istifadə etdik. Amma Fərhad
müəllim kimi insanlar çox deyil. Maraqlar
bu gün başqalaşıb. Bilmirəm bu bəlkə
də yaşla əlaqədardır. Məsələn, mən də
vaxtında muğama qulaq asmamışam.
Amma muğamı Rafiq Babayevlə, Vaqif
Mustafazadənin əsərlərində sevmişəm.
Ondan sonra muğama qulaq asmağa
başlamışam. İndi də zövq alıram. Ola
bilsin ki, kimlərsə müəyyən yaşdan sonra
dəyişəcəklər.
Söhbətləşdi:
Səma Fuadqızı
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İranda türkçülüyün ideoloqu
“SAVAK”ın altı illik həbs cəzası verdiyi və kitablarına qadağa
qoyduğu Əli Təbrizli
O, Güneydə ilk tənqidi əsərin müəllifi hesab edilir
“...əgər Azərbaycan İranın başıdırsa, bəs bu başın dili hanı?”

Pərvanə Məmmədli
Fəlsəfə doktoru
Əli Təbrizlinin ötən əsrin 60-cı
illərində qələmə aldığı “Dil və ədəbiyyat”
əsəri Güneydə yazılan ilk tənqidi
əsərlərdən sayıla bilər. O, kitabda kəskin
bir tənqidçi kimi Azərbaycan türkcəsinə
xor baxanları, ana dili və tariximizi
təhrif edənləri qamçılayır.
Əli Təbrizli İranda o dövrdə 20 milyona
yaxın türkün yaşadığını qeyd edib yazır ki,
“onlar hətta gözdən uzaq səhralarda belə
məskunlaşmışlar. 30 neçə milyon İran
əhalisi içərisində neçə milyon başqa dini və
milli mənsubiyyətə malik xalqlar yaşayır və
bu 30 milyondan türkü və başqalarını
çıxanda “əcəm”dən (farsları nəzərdə tuturP.M.) elə bir miqdar və say qalmaz. Bu az
və neçə əcəm bütün bunlara (yəni türklərə)
ağalıq və hakimiyyət edir. Hər şeydən əvvəl
hətta türkün məhv olmağına, bütün dünya
üzündən silinib getməyinə planlar cızır, onu
köksüz və dilsiz göstərir, bunlar çox
mühüm deyil, yalnız təəccüb bundadır ki,
türk özü də ona bu yolda kömək və yardım
edir”.
Əli Təbrizli 1929-cu ilin iyun ayının 2578

də Şərqin qədim elm və sənət
mərkəzlərindən biri sayılan Təbriz şəhərinin
“Münəccim” məhəlləsində anadan olub.
İbtidai və orta təhsilıni Təbrizdə alıb. 1945ci ildə ona Azərbaycan Demokrat Hökuməti
dönəmində türkcə təhsil almaq nəsib olur.
On beş yaşında olarkən ailəsi ilə birgə
Tehrana köçüb. Tehranda özünü qərib hiss
edən Əli meylini kitablara salır, böyük səy
və həvəslə dərgi və kitablar oxuyur. Ana
dilinə böyük maraq və sayğısı da o illərdən
başlayır. Ana dilinə olan sevgisi onu bu
dildə yazıb yaratmağa ruhlandırır, ilk
sevdasını şeirlə əks etdirir. Aradan çox
keçməmiş “Əli Təbrizlinin qəzəlləri”
kitabını nəşr edir.
Gənc ikən çeşidli işlərlə məşğul olur və
nəhayət, “Atropat” yayın evini açır.
Dəfələrlə Pəhləvi rejiminin zindanlarında
dustaq olur. Şah rejiminin bütün
təzyiqlərinə baxmayaraq türk folklor
nümunələrini toplamağa başlayır. “Kərəm
ilə Əsli” dastanını xalqdan, ağızlardan
toplayıb yazıya köçürərək nəşr edir. Daha
sonra Şah İsmayılın həyatı və şeirlərini
əhatə edən, iki cilddə “Şah İsmayıl”
romanını yazıb çap etdirir. Bəzi
mütəxəssislərin fikrinə görə, bu əsər Güney
Azərbaycanda roman janrında yazılmış ilk
əsər sayıla bilər.
1955-ci ildən sonra Həsən Məcidzadə
Savalanla bərabər çalışmağa başlayır. Bu
işbirliyinin gözəl nəticəsi olaraq 4 ildən
sonra Əliağa Vahidin “Vahidin külliyyatı”
kitabı ərsəyə gəlir. Daha sonra isə
“Azərbaycan nəğmələri və bayatıları” (iki
cilddə), ”Koroğlu” dastanı işıq üzü görür.
Savalan ilə birlikdə “Azərbaycan klassik
ədəbiyyatından şeir məcmuələri”, “Füzuli
divanı”, Salman Mümtazın şeirləri,
Azərbaycan türkcəsi, Əziz Nesinin bir neçə
hekayəsi və daha bir neçə başqa kitablar
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hazırlayır. Əli Təbrizli bir naşir olmaqla
bərabər, həm də özünü bir şair, araşdırıcı,
publisist kimi də tanıtdırır.
Xatırlatmaq yerinə düşər ki, İranda
türklərin yaşadığını, qədimdən bu yerin
köklü sakinləri olduğunu, farslardan fərqli
mədəniyyət, dil və ədəbiyyata sahib
olduqlarını ilk dəfə Məhəmmədəmin
Rəsulzadə yazdığı “İran türkləri” adlı
əsərində elmi şəkildə bildirmişdi. Bununla
M. Rəsulzadə ” İran türkləri” terminini bir
növ jurnalist-araşdırıcı Mais Əlizadənin
təbirincə desək, dünya leksikonuna salıb
dünyanın siyasət və ədəbiyyat
müntəxəbatına daxil edə bilmişdi. Əli
Təbrizli isə yazdığı əsərləri, göstərdiyi
çabaları ilə, belə demək mümkünsə, İranda
türkçülüyün ideoloqu kimi tanınmışdır.
Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün
tarixə nəzər salaq. Ötən əsrin 60-cı illərində
İranda yaşayan Azərbaycan türkləri
arasında milli məsələyə maraq artmışdı.
Yeni ziyalı nəslin nümayəndələri milli
kimlik axtarışında idilər. Dövrün tanınmış
gənc ziyalılarından ikisinin əsərini Əli
Təbrizlinin “Ədəbiyyat və milliyyət” və
Əlirza Nabdilin (Oxtay) “Azərbaycan və
milli məsələ” əsərlərini təhlilə cəlb edən
professor Nəsib Nəsiblinin çox maraqlı bir
fikri var. O belə qənaətə gəlir ki, 60-70-ci
illərdə Güney Azərbaycanın milli
ideologiyasında iki fərqli təmayül – milli
nihilizm və türkçülük meydana çıxmışdı.
Əlirza Nabdilin (Oxtay) əsərini təhlilə cəlb
etmək başqa bir mövzuya aid olduğundan
onun üzərində dayanmayacağıq. Əsas
məqsəd Əli Təbrizlinin yaradıcılığındakı
milli məfkurə, türkçülük, türk birliyi ilə
bağlı məsələləri üzə çıxarmaqdır. Lirik
şeirlər yazan şair Əli Təbrizli yaşadığı
ölkədə hakim rejimin apardığı
assimilyasiya siyasətinə, eləcə də millətinə
qarşı edilən ayrıseçkilik və haqsızlıqlara
dözə bilmirdi. Əli Təbrizli əvvəlki
nəsillərdən fərqli düşünən, milli
məsələlərdə daha cəsarətli olan və milli
kimlik axtarışlarında olan yeni nəslin
nümayəndəsi idi. Bu yaradıcı və düşünən
nəslə mənsub olan Əli Təbrizli Pəhləvi
rejiminin ölkədə apardığı və heç bir elmi
əsası olmayan etnik təmizləmə
konsepsiyası ilə barışa bilmirdi.
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Bildiyimiz kimi, 1880-ci illərdə İsmayıl
bəy Qaspiralı “İşdə, fikirdə, dildə birlik”
şüarını irəli sürmüşdü. Həmin o şüarı
inkişaf etdirən bilavasitə Ziya Göyalp və
Əli bəy Hüseynzadə olub. 1890-cı illərdə
Türkiyədən Ziya Göyalp, Uraldan Yusuf
Akçura, Qafqazdan Əli bəy Hüseynzadə,
Orta Asiyadan, Türküstandan müxtəlif
böyük təşkilatçılar, ziyalılar Türkiyədə bir
araya gəlirlər. “İttihadi Türk Cəmiyyəti”ni
yaradırlar ki, sonralar bu “İttihad və
Tərəqqi” adlı böyük bir siyasi təşkilata
çevrilir. Həmin şəxslər türk dövlətlərinə
dağılışırlar ki, Türk dünyası üçün vacib olan
ideyanı həyata keçirsinlər. Həmin vaxt da
Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəlir.
Aradan 50 il keçdikdən sonra bu məfkurəni
İranda ilk dəfə yaymaq Təbrizli Əliyə nəsib
olur. Əli bəy Hüseynzadənin adaşı Təbrizli
Əli həqiqətən də öz sakit, təvazökar halı ilə
düşüncələrdə çevriliş yarada bilir. Onlarla
insana sirayət edə bilir.
Əli Təbrizli əsərini belə başlayır; “Gözəl
türk dilimizdə indiyə kimi belə bir yazı və
kitab yazılmayıb və nədənsə milyonlarla
fateh və əsir türkün qafasından bu mahiyyət
və məziyyət üçün heç bir düsüncə
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keçməyib. Ola bilər ki, bu gün bu kitabı çox
da alqışlamasınlar, çünki bu kitabda olan
sözlər və mövzular nə soldan asılıdır, nə də
sağdan. Halbuki hələlik bu gün türk ya sola
vurğundur, ya sağa məftun”.
Dövrə xas olan heç bir siyasi meyillərin
təsirinə düşmədiyini vurğulayandan sonra
müəllif türklərdə milli təəssübkeşliyin zəif
olmasına təəssüflənərək yazır: “...hər oyuna
baş vurub, tarix və coğrafiya oxuyub-yazıb,
hər cür özgə dillər öyrənib və öyrədib,
hakim və məhkum olub, varlı-varsız olub,
dünya millətlərini və dillərini tanıyıb və hər
cür boyağa bulaşıb. Ancaq öz milləti kim
imiş, kimdir və kim olacaq? – bunu
bilməyib, hələ də bilmir və bilmək də
istəmir. Gah behişt nemətləri və huri-qılman
üçün dinçi olub, gah dünyanın maddi
ləzzətləri və məqamları üçün solçuluq
yolunda candan çalışıb və keçib. Ancaq
milli mənəviyyatı, milli izzəti-nəfsi və milli
vicdan və şərəfi üçün zərrə qədər də
çalışmayıbdır. Bu baxımdan tutduqları
yollar və məramlar köksüz və rişəsiz
olduğuna görə boşa çıxıb və bu gün dünya
millətləri arasında əllərində milli bir
mahiyyət və milli bir ərdəm sənədi yoxdur”.
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Əli Təbrizli bu əsərin bir neçə bölümünü
tarixə həsr edib. ”Dilsiz baş” bölümündə
müəllifin məqsədi fars şovinizminin və
onun ortaya atdığı Asiya irqçiliyinin tarixlə,
kültürlə bağlı qondarma tezislərini ifşa edib
soydaşlarına dürüst bilgi və şüur verməkdir.
O, bu günümüz üçün də həlli vacib
mətləblərə toxunub, həqiqətləri göstərib:
“Keçmişdə “İran” kəlməsi yerinə
“Məmaliki-Məhrusə” deyirdilər. Bu
Məmaliki-Məhrusədən mənzur, İranda olan
əyalətləri məmləkət kimi tanımaq idi. O
halda hər məmləkət üçün bir milli və qövmi
hüquq tanımaqda idi və türk hökumətləri
bütün bu məmləkətlərdə olan qövm və
ellərin dini, ədəbiyyatı, ədəb və rüsumu və
dili üçün bir hərasət, bir ehtiram və birlik
duyğusunda idilər.
Əli Təbrizli bütün dövrlərdə türklərə xas
olan bir məqamı da vurğulayıb qeyd edir ki,
tarix boyu türkün başqa millətlərə hüquq və
ehtiramı olduğu kimi, bunu bir vəzifə bilib
həmişə basqa qövmlərə və ellərə insani
nəzər ilə baxardı.
O, Məmaliki-Məhrusə ilə bağlı
açıqlamasını davam edərək sonra yazır ki,
Məmaliki-Məhrusə demək hərasət olunan
məmləkətlər demək idi ki, türkcəsi
“qorunan ölkələr” mənasını verirdi. Hüquq
və əxlaq baxımından birinin o birindən
üstün və yuxarı tutulması yox idi. O halda
Məmaliki-Məhrusədə olanlar milli giley və
rejim Təbizliləri eşitmədən bütün
Məmaliki-Məhrusə vətəndaşları ilə səmimi
və qardaş olaraq, vətən düşmənlərinin
qarşısında tamamilə birlik göstərdilər.
Əli Təbrizli onu da qeyd edirdi ki,
hakimiyyətdə olan türk sülalərinin fars şair,
yazar və ədiblərini himayə və təşviq edib
bəslənmələri türk qövmünün vətəni və milli
əxlaqından irəli gəlirdi ki, əli altında olan
millətlər də türk millətləri ilə birlikdə
hüquqi baxımdan eyni idilər.
Son zamanlarda bu MəmalikiMəhrusəyə başdan-başa “İran” adı verildi
və məmləkət yerinə əyalət və ya ostan adı
qoyuldu. Əlbəttə, bu adlar nə milli, nə də
hüquqi deyildi. İdarə olunmaq baxımından
seçilmişdi.
Ancaq keçmişdəki milli hüquq və əxlaq
yerinə mərkəzi dövlət tabizleri və milli
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giley siyasəti ortaya qoyuldu. Və sonra
şiddət ilə təhqirlər, töhinlər başlandı.
Bu siyasətlərin və tabizlərin çirkin
təsiri altında olaraq üstün tutulanlar
təhqir olunanlara özgə və əcnəbi gözü ilə
baxdılar və onlara “qeyri-irani”, hətta “özgə
toxumu” dedilər.
İranlı olmağı – məhz fars olmaq
siyasətini irəli sürüb farsları basqa
qövmlərin üstünə təhrik etdilər. Yüzlərlə
kitablar, məqalələr yazıb, yalanlar
quraşdırıb onların milliyyət və əsliyyət
köklərinə baltalar, teşələr vurdular.
İranlı olmağı fars olmaqla
məhdudlaşdıranlar, bu qövmi əvvəl
milliyyətçi, sonra şovinist ruhiyyəsinə
itələdilər. Ona yalançı və hiyləgər tarixlər,
mahiyyətlər, tarixi əsərlər quraşdırdılar.
Beləliklə, basqa qövm və ellər üçün
faşistlərin əsasları kimi bir rayis ortaya
çıxardılar.
Keçmişdə və dünənə kimi, süfrəmizin
başında olan, onunla qardaşca yaşadığımız,
türk kəlməsini şeir divanlarında (gözəllik
və igidlik) təcəssüm edən farsdan, bu
gün bizim üçün bir barışmaz düşmən və
milliyyət müfəttişi yaratdılar”.
Əli Təbrizli kimliyini axtaran hər bir
Azərbaycan türkünü düşündürən “bir millət
olaraq nədə yanıldıq və bu günə düşdük?”
sualına cavab verir, həm də onun həlli
yollarını göstərir: “Azərbaycan İranın
başı” sözünü eşidən türk və azərbaycanlı
bu tərif və təhrikdən şişir, məğrur olar.
Özünü unudulmuş və yaddan çıxmış
görməz. Həmişə “sipəri bəla” olmağı bir
növ qəhrəmanlıq və tamamiyyət ərzi üçün
öz artımı bilər. Dəyənək və çomaq yerinə
hislənilən və zaman-zaman əllərdə qolçaq
və oyun olan basetlah azərbaycanlı heç
özündən soruşmaz ki, əgər Azərbaycan
İranın başıdırsa, bəs bu başın dili
hanı? Yoxsa bu baş, bir daş kələm və ya
qəmbərdi?
Dilsiz baş, ruhsuz bədən, mahiyyətsiz
türk, özünü tanımaz bir insan ölüdür. Və
bunun üçün bilmək gərəkdir ki, heç bir
kimsə, ölü üçün haqq və yaşayış qail olmaz
və olmalı da deyil. Çünki ölüm, hər haqqın
və qanunun sonudur. Və son sözü öz-özünə
hər bir varlığa qeyrimizi cızıq çəkmək
deməkdir. Ancaq başın dilli, bədənin ruhlu,
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varlığını mahiyyətli və özünü tanınmış
istəyən bir insan gərək ayağa qalxsın, gərək
olduğunu göstərsin və sonra haqqına çatsın.
Yoxsa zaman, tabiiyset və hətta basetlah
insanlar ona rəhm etməzlər”.
Əli Təbrizli yazının sonunda üzünü
soydaşlarına tutub bu sualı verir: “Dilsiz
baş bir daş kələm, bir qəmbər, bir
qabaq və tənbəl pişik deyil, bəs nədir?
Bunu özümüzdən soruşmalı, buna
dərinləşməliyik”.
Əsərin dili son dərəcə oxunaqlı və
sadədir, eyni zamanda düşündürücüdür.
Təbrizli Əli şeirlərində, özəlliklə də
qəzəllərində çox sadə və axarlı bir dildə,
siyasi və milli mövzulara toxunur, bütün
millət düşmənlərini tənqid atəşinə tutur. O,
gəncləri sağçılar və solçuların tələlərindən
çəkindirir və elə ona görə də dəfələrlə
şah quldurlarının işgəncəsinə məruz qalır.
O, həyatı boyu sıxıntı və boğuntu içində,
“Atropat” kitab evində Azərbaycan dili
və ədəbiyyatına bacardığı qədər qulluq
etmişdir. (“Atropat” yayın evi Tehranda,
şəhər parkının qabağında, S.C. Pişəvərinin
vaxtilə çıxardığı “Ajir” qəzeti mətbəəsinin
qonşuluğunda yerləşir.)
Əli Təbrizlinin xalqa milli ruh aşılayan
fikirlərinə, yazılarına və kitab evindəki
fəaliyyətlərinə qörə şahın gizli polis
təşkilatı SAVAK onu 6 illik həbsə məhkum
edib və əsərlərinə qadağa qoyulub.
Həbsdən çıxandan sonra az müddət
ərzində “Qud Amuz” adında türkcə-farsca
lüğət hazırlayıb çap etdirib. Ancaq onun
“Gözyaşları” adlı əsəri hələ də əlyazma
halındadır. Onun türklərə həsr etdiyi
“Türkiyə milləti” şeiri böyük sevgi ilə
yazılıb. Şair eyni soykökdən, azacıq fərqlə
eyni dilə, mədəniyyətə malik iki qardaş
xalqı birliyə, ülfətə səsləyir;
Ürəyimiz birdir, birdir sözümüz,
Yaxından görüşmək istər gözümüz,
Bir fikir étməliyik indi özümüz,
Çoxalsın ortada günbəgün ülfət,
Ey Türkiyə milləti, ey qəhrəman millət!
Çox diqqətçəkicidir ki, Əli Təbrizli
o dövrdə bizdə bir çoxlarının bilmədiyi
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gizlin mətləblərə də toxunur. Uzun illər
Bakının yenidən qurtulmasını, o cümlədən
qəhrəman türk ordusunun Bakını bolşevik
və daşnaqlardan azad etməsini xatırladır;
Təkcə yollamır salam Təbrizi,
Bəlkə bütün ellər yad edir sizi,
Bakıda siz idiz qurtaran bizi,
Ölümdən, zillətdən göstərən qeyrət,
Ey Türkiyə milləti, ey qəhrəman millət!
Əli Təbrizli “Ərdəbil” şeirində Səfəvilər
dövründə dövlətin paytaxtı olmuş, İranı
dünyaya tanıtdırmış, Azərbaycanın fəxri
şəhəri Ərdəbili anır. Onun indi gözdən iraq
salınmasına kədərlənir;
Ey olan tarixlərə zinət,
gülüstan, Ərdəbil,
İftixar olsun ol canım da
qurban, Ərdəbil.
Tarixi tutmuş ayaqdan başa,
şanü-söhrətin,
Sən ilə məşhur idi dünyada İran, Ərdəbil.
İndi bilməm nə oldu ki,
gözdən, nəzərdən düşmüsən,
Olmusan itgin bu İran içrə,
viran Ərdəbil.
Sən idin çeşmi çırağı
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ölkənin ey şəhrimiz,
Fəxr edərdi sən ilə Azərbaycan, Ərdəbil.
Türkçü şair “Ərdəbil” şeirində eyni
soykökə, azacıq fərqləri olan dilə, ortaq
abidələrə malik olan türk xalqlarını birliyə
və birləşməyə səsləyir;
Birləşə Türkiyə və dünyada
hər nə türk var
Qırğızıstan-u bu Türk-ü
Özbəkistan Ərdəbil!
Ölmərəm görsəm ki, olmuş
cümlə bu millətləri,
Bir-birinə mehribanu canu canan Ərdəbil!

Əli Təbrizli ayrı-ayrı vaxtlarda üç dəfə
həbs olunub, işgəncələrə məruz qalsa da,
əqidəsindən dönmədi, bütün çətinliklərə
mərdliklə sinə gərdi. O, 1998-ci ilin
yanvar ayının 18-də Tehranda əbədiyyətə
qovuşmuş və öz vəsiyyətinə əsasən doğma
yurdu Təbriz şəhərinin “Vadi-yi Rəhmət”
qəbiristanlığının ailəvi məzarlığında torpağa
tapşırılmışdır.
Görkəmli fikir və əməl adamı olan
Təbrizli Əli Güney Azərbaycanda milli
dirəniş hərəkatının simvollardan biri
olmuşdur. Xüsusilə onun “Ədəbiyyat
və milliyyət” kitabı mürtəce-irqçi
suçlamalarla Güney türklüyünün ilk
ümumiləşdirici cavabı idi. İlk təşəbbüs
olmasına baxmayaraq, həmin kitab bu gün
də Güneydə türk millətçiliyinin möhtəşəm
abidəsi sayılmaqdadır.
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Kitab sərgiləri və ona maraq...
bizdə niyə yoxdur?

Tamerlan İsmayılzadə
Kitab sərgiləri sərgilər arasında ən
çox sevdiyimdir. Kitab sevənlər saatlarla
çıxmaq istəməz bu cür məkanlardan.
Kitabların arası ilə o baş-bu başa gedibgəlmək, araşdırmaq, “görəsən hansını
alım, hansını almayım”, – deyə qərarsız
qalmaq, üstəlik spesifik qoxularını duymaq
başqa bir zövqdür.
Bu beynəlxalq sərgilərdə olduqca,
keçirilmə formalarını xatırladıqca, –
“Bizdə niyə olmur belə sərgilər və ya
olduqda da nə üçün xaricdə keçirilən
sərgilərin effektini ala bilmirik”, – deyə
bir sual narahat edir insanı. O sərgilərdə
yazıçılardan imza almaq üçün saatlarla
gözləyən oxucuları, gözəl təqdimatları,
nəfis nəşrləri və üstəgəl insanların
maraqlarını xatırlayanda yaxşı mənada
paxıllıq etməmək olmur. Düzünə qalsa, son
zamanlarda ölkəmizdə yavaş-yavaş bu cür
sərgilər, kitab bayramları keçirilir. Amma
məsələn, Türkiyədəki kitab sərgisinə olan
marağın onda birini bizdə görmək olmur.
Bu sual məni olduqca düşündürür.
Bu yaxınlarda 21-ci İzmir Kitab
sərgisində (16 aprel-24 aprel arası) oldum.
Keçən ilki 34-cü İstanbul kitab sərgisi
qədər olmasa da, onun böyük salonunda
yüzlərlə nəşriyyatın, minlərlə insanın işitak
etdiyini gördüm.
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Yaxud 34-cü İstanbul kitab sərgisində
Amerikanın ən çox oxunan məşhur
yazarlarından Sarah Jio üçün oxucuların
4-5 saat öncədən növbə tutduğunu
gördüm. (Elə mən də o sıraya daxildim).
Yalan olmasın yazara kitabını beş mindən
çox insan imzalatdı. Özü də səbirlə,
sevgiylə gözlədilər o anı.
Türkiyədə keçirilən kitab sərgilərində
mümkün qədər iştirak etməyə çalışıram.
Bu səfərki sərgidə də həm endirimlərdən
yararlandım, həm də birlikdə çalışdığım
insanlarla, dostlarımla görüşdüm.Və ən
əsası sərgidə təşkil olunan imza günlərində
iştirak etməyə fürsət tapdım.
Əslində, 21-ci İzmir kitab sərgisi
ölkədaxili nəşriyyatların əsərlərini
nümayiş etdirirdi. Ona görə də sadəcə
Türkiyənin öz məşhur yazarları ora təşrif
buyurmuşdular.
İstəyirəm sərginin gedişatı haqqında
oxucularımıza qısa bir məlumat verim.
Burda sərgilər adətən bir həftə davam
edir. Həftəsonu olduğu üçün sərgi binasına
girmək üçün inanılmaz sıra vardı. Bu arada
qeyd edim ki, hər dəfə Türkiyə türklərinin
sıra anlayışına heyran qalıram. İstər bu tip
sərgilərdə olsun, istərsə də avtobus, metro
sırası olsun, sıranı pozanı etirazla qarşılayır,
iradlarını bildirirlər. Elə bu səbəbdən də
sıralar səliqəli olur. Yüz metrlərlə davam
edir.
Sərgi iştirakçısı olan yayın evlərindən
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birinə Azərbaycandan gəldiyimi bildirdim,
binaya növbə gözləmədən daxil oldum.
Yəni qonağa hörmət var burda.
Azərbaycandan bura sərgi üçün
gəlmişdim, ona görə də vaxt itirə
bilməzdim.
Sərgi salonunda maraqlı bir mənzərə
həm diqqətimi çəkdi, həm də qibtə hissi
doğurdu. Yaşlı bir cüt gördüm. İkisinin
də əlində əsa, bir-birindən yapışaraq
gedirdilər. Yalan olmasın, yaşları altmışdan
çox olardı. “Kitab sevgisi bu cür olar”,
– dedim içimdə oyanan bir paxıllıqla.
Ümumiyyətlə, kitab üzərində qurulan
sevgilər, dostluqlar bir başqa olur məncə.
Həm təmiz olur, həm də uzunömürlü.
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Sərgini ziyarətimin ilk günündə
Türkiyənin məşhur yazarlarından Canan
Tanın imza gününə təsadüf etdim.
Jurnalımız üçün müsahibə aldığımdan,
uzaqdan məni gördü, salamlaşdıq. Sırada
gözləyənlərə mehribancasına məni təqdim
etdi. “Ustad” dərgimizin 2-ci sayını
ona uzatdım. Həvəslə səhifələri çevirib,
müsahibəsini tapdı, jurnal barədə sırada
gözləyən oxuculara məlumat verdi.
3 saat sonra yenidən görüşəcəyimizi
vədələşdirərək aralandım. Həmin zaman
geri qayıtdığımda hələ də imza üçün sıra
uzanmaqdaydı.Və davam edirdi. Yeni
kitabını imzalatdım, xeyli söhbət etdik
və xatirə olaraq Canan Tanla “Ustad”la
birlikdə əlbəttə ki) şəkil çəkdirdik.
Tanıdığım nəşriyyat sahibləri və işçiləri
ilə kitab barəsində xeyli söhbət etdik. Elə
bilirdim ki, yalnız bizim ölkədə kitab satışı
aşağı düşüb. Amma öyrəndim ki, son illər
onlarda da eyni problem yaşanır. Səbəb
isə davamlı olaraq yeni kitabların çıxması
və yazarların sayının artmasıdır. İnsanların
gözü doyub bir növ.
Bildiyimiz kimi, Türkiyədə son aylarda
baş verən terrorlarda bəzən sərginin
keçirildiyi yerdən asılı olaraq insanların
sıxlığının azalmasına təsir göstərir. Son
olaraq keçən il Bursa kitab sərgisində insan
sayı oludqca az idi. Səbəb Bursa bələdiyyə
sədrinin Universitet və məktəblərə sərgiyə
getməməsi üçün təlimat verməsi idi.
Terror qorxusu buna məcbur etmişdi.
Nəticədə sərgi iştirakçılarının və oxucuların
üzülməsinə səbəb olmuşdu.
İzmir Kültürparkda keçirilən sərginin
son günündə isə həmişəki kimi, imza
verənlər çox idi. Ayşe Kulindən tutmuş,
Kahraman Tazeoğluna kimi ağlınıza
gələcək bir çox yazar vardı o gün. Geri
döndüyümdə təyyarədə yükümün çox
olmaması üçün çalışırdım ki, az kitab alım,
amma acgözlüklə bir çamadan kitab aldım
yenə də. İndi isə qaldı onları oxumaq.
Hər kitab rəfimin qarşısında durduqda,
qəribə oluram, oxunmayan hər kitab üçün
utanıram sanki...
Son olaraq demək istədiyim budur ki,
kitabları sevirsinizsə əgər, çalışın bu cür
sərgilərdə iştirak edin. Bu sizə çox yaxşı
təsir bağışlayacaq və heçbir zaman peşman
olmayacaqsınız.
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OXU SEVGİSİ
“OXU GÜNÜ”NDƏ
Aprelin 23-də Bakının Nəsimi
rayonunda yerləşən “Zorge” parkında
möhtəşəm “Oxu günü” bayramı
keçirildi. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Təhsil Nazirliyi, Nəsimi rayon İcra
Hakimiyyəti və “Hədəf” Nəşrlərinin
təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirin
şüarı “Gəlin birlikdə oxuyaq” olub.
Minlərlə kitabsevərin iştirak etdiyi kitab
bayramı Cəmşid Naxçıvanski adına
Hərbi Liseyin orkestrinin müşayiətində
Azərbaycan Respublikasının dövlət
himninin səsləndirilməsi ilə açıq elan
olunub. Daha sonra tədbirin aparıcısı
Orxan Cabbarlı qonaqları salamlayaraq
sözü “Oxu günü” layihəsinin ideya
müəllifi f.ü.f.d., dos. Şəmil Sadiqə
verib: “Artıq ikinci ildir ki, mütaliəyə
marağın artırılması üçün “Oxu günü”
bayramını keçiririk. Birincisi Binəqədi
rayonu Heydər Əliyev istirahət parkında
baş tutmuşdu. Sevinirəm ki, bu il
də “Oxu günü”nü daha möhtəşəm,
daha gözəl təşkil edə bildik. Mütaliə
hər kəsə lazımdır. Kitabı sevməyən,
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davamlı oxumayan bir gənc öz həyatını
doğru-dürüst qura bilməz. Odur ki,
buradan sizlərə səslənirəm: “Gəlin
birlikdə oxuyaq”. Layihəmizi həyata
keçirmək üçün bizə yaxından dəstək
olan Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə,
Yunus Əmrə İnstitutuna, “Bakubus”-a,
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasına,
“Asan xidmət”ə öz dərin minnətdarlığımı
bildirirəm. Həmçinin bu gözəl günü
işıqlandırdıqları üçün bütün təşkilatçılar
adından “Mədəniyyət” kanalına,
Azərbaycan Milli Televiziyasının
rəhbərliyinə, ASAN radioya, “Senet.az”
Ədəbiyyat və sənət dərgisinə və “Trend.
az” xəbər portalına öz təşəkkürlərimi
çatdırıram”.
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Asif Əsgərov çıxışında gəncləri
mütaliəyə səslədi: “İlk olaraq “Oxu
günü” kimi gözəl bir tədbirin məhz
bizim rayonumuzda keçirilməyi məni
çox sevindirir. Növbəti illərdə də belə
möhtəşəm tədbirlərə ev sahibliyi etmək
bizim üçün qürurverici olardı. Bütün
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gəncləri kitab oxumağa dəvət edirəm.
Mütaliə insan həyatında böyük rol
oynayır. Bir daha kitab bayramınızı təbrik
edirəm”.
Mədəniyyət və Turizm nazirinin
müavini Vaqif Əliyev də çıxış edərək
“Oxu günü”nün əhəmiyyətindən söz
açdı: “Əziz dostlar, əziz kitabsevərlər,
əziz gənclər. Mən də Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi adından bu gün –
Beynəlxalq kitab və Müəllif hüquqları
günü münasibətilə hamınızı təbrik
edirəm. Azərbaycanda hər il mütəmadi
olaraq kitab yarmarkaları, beynəlxalq
sərgilər, mütaliəyə marağın artırılması
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üçün müxtəlif səpkili tədbirlər keçirilir.
Ancaq heç kimə sirr deyil ki, bütün
bunlara rəğmən son illərdə kitaba maraq,
xüsusən də gənclər arasında bir az
zəifləmişdi. Bu gün belə bir bayramda
minlərlə insanın əlində kitab görəndə
sevinirik. Dövlət tərəfindən nəşriyyatlara,
kitab mağazalarına çox böyük diqqət
yetirilir. Cənab Prezidentimizin sərəncamı
ilə Azərbaycan klassik ədəbiyyatının
latın qrafikası ilə yenidən çap edilməsi,
əlli cildlik dünya ədəbiyyatının ən
gözəl nümunələrinin dilimizə tərcümə
olunması, Azərbaycanda kitabxana
informasiya sisteminin yenidən
qurulması, yazıçılarımızın kitablarının
dünya sərgilərində nümayiş etdirilməsi
– bütün bunlar ölkəmizdə kitaba olan
qayğıdan xəbər verir. Belə gözəl tədbirin
keçirilməsində iştirak edən “Hədəf”
şirkətlər qrupuna və onun rəhbəri
Şəmil Sadiqə minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Ümid edirəm ki, “Oxu günü”
hər il daha da təkmilləşərək, əhatə
dairəsini genişləndirərək keçiriləcəkdir”.
Tədbir “ASAN” könüllülərin “Gəlin
birlikdə oxuyaq” fləşmobu ilə davam
edib. Fləşmob boyunca müəyyən
xareoqrafik hərəkətlərlə kitabın təbliği
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aparılıb. Həmçinin bir neçə dəqiqə
ərzində fləşmobçular əllərindəki kitabları
səsli oxumağa başlayıblar. Bütün tədbir
iştirakçılarının da buna qoşulmağı ilə
“Oxu günü”ndə çox gözəl mənzərənin
şahidi olduq.
Daha sonra Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirinin müavini Firidun
Qurbanov çıxışında kitab bayramı ilə
bağlı fikirlərini bölüşüb: “Bugünkü
tədbirin çox böyük əhəmiyyəti var. Etiraf
etməliyik ki, XXI əsrdə, texnologiyanın
bu qədər inkişaf etdiyi dövrdə kitaba
maraq azalıb. Ancaq biz istəyiriksə
gənclərimiz savadlı olsun, rəqabətə
davam gətirə bilsinlər onların mütaliəyə
marağını artırmalıyıq. Əgər istəyirsinizsə
dünyagörüşünüz çox olsun, gərək
dünya ədəbiyyatını, klassiklərimizi
oxuyasınız. Mütaliənin gücləndirilməsi
ilə bağlı Təhsil naziri cənab Mikayıl
Cabbarov 2014-cü ildə sərəncam
imzaladı. Bu sərəncama əsasən bütün
orta məktəblərdə şagirdlərin oxu
vərdişlərini formalaşdırmaq üçün
xüsusi diqqət ayrıldı. Bu istiqamətdə
müxtəlif tədbirlər keçirildi. Bir daha
hər birinizi təbrik edirəm. Buradan
gənclərə səslənirəm: “Gələcəyimiz sizin
əlinizdədir. Gələcəyimizi daha savadlı,
daha dünyagörüşlü etmək üçün mütləq
oxuyun!”.
Türkiyənin tarixi romanlar ustası
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kimi tanınan yazıçı Əhməd Haldun
Tərzioğlu da “Oxu günü”ndə iştirak
edirdi. O, da bayram haqqında öz
fikirlərini tədbir iştirakçıları ilə bölüşdü:
“Salam qardaşlarım. Sizin aranızda
olmaq çox böyük xoşbəxtlikdir. Bu
günün keçirilməsində töhfə verən
dövlət nümayəndələrinə, Şəmil Sadiqə
çox təşəkkür edirəm. Bu gün “Tomris
xan” romanım Azərbaycan türkcəsinə
uyğunlaşdırılıb. Mən də elə ilk dəfə
romanımla burada – sizinlə birlikdə tanış
olacağam. Bayramınız mübarək olsun”.
Detektiv yazıçısı Çingiz Abdullayev
də bayram münasibətilə hər kəsi təbrik
edib: “Hamınızı “Oxu günü” bayramı
münasibətilə təbrik edirəm. Tədbirin 23
apreldə keçirilməyi heç də təsadüfi deyil.
Bu gün Migel de Servantes və Uilyam
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Şekspirlə bağlıdır. Minlərlə gənci kitab
bayramında görəndə sevinirəm. Hər
görüşdə deyirəm ki, mənim kitablarımı
oxumayın, amma kitab oxuyun. Mütləq
və mütləq mütaliə edin. Bizim bu
günümüz məmurlardan, amma sabahımız
sizdən asılıdır. Bizim siyasi, iqtisadi
gələcəyimiz, mədəniyyətimiz, idmanımız,
Qarabağ məsələmiz sizdən asılıdır. Və
siz kitab oxumasanız heç nəyə nail ola
bilməyəcəyik. Kitabı sevməsəniz xalqımız
inkişaf etməyəcək. XXI əsrdə bir dövlət
kimi, xalq kimi özümüzü təsdiq edə
bilməyəcəyik. Ona görə sizə müraciət
edirəm: “Uşaqlar, heç olmasa bu
görüşdən sonra, bu gün, evə gedəndə bir
kitab tapıb oxuyun”.
Millət vəkili, yazıçı Aqil Abbas da öz
ürək sözlərini bildirdi: “Məni millət vəkili
kimi təqdim edəndə etiraz edirəm. Çünki
deputat yox, yazıçıyam. Hamınızı “Oxu
günü” münasibətilə təbrik edirəm. Bir
İstiqlal bayramı belə gözəl, təmtəraqlı
keçirilir, bir də Kitab bayramı. Bunu
təşkil edən hər kəsə öz təşəkkürlərimi
bildirirəm. Kitabdan ayrı düşmüşdük,
indi onu özümüzə qaytarırlar. Dünən də
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iştirak etdiyimiz bir verilişdə demişdim,
indi də təkrarlamaq istəyirəm: “Mütaliə
edən adamın üzündə nur olur. Əgər
kimsə Azərbaycanı gözəl görmək
istəyirsə, birinci özündən başlamalı,
mütaliə etməlidir”.
Sonra 106 nömrəli məktəbin
şagirdlərinin iştirakı ilə milli rəqslər
nümayiş etdirildi. Nümayişdən sonra
Azərbaycan Milli Kitabxanasının
direktoru Kərim Tahirov çıxış etdi:
“İstəyərdim ki, Azərbaycanda kitaba
maraq azalıb deyən insanlara üzümü
tutum: “Gəlin bura toplaşanları görün.
Görün ki, mütaliəyə maraq azalmayıb və
kitab minlərlə insanı ətrafına yığa bilib.
Hamınıza işıqlı gələcək arzu edirəm”.
Daha sonra söz Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin katibi, yazıçı İlqar Fəhmiyə
verildi: “Bütün qonaqları təbrik edirəm.
Həqiqətən də, kitab adına bu qədər
insanın bir yerdə toplanması böyük
hadisədir. Bu qədər insan könüllü şəkildə
kitab adına bura gəlibsə, bu həm bizim,
həm də gələcəyimizin uğurudur”.
Tədbirin rəsmi hissəsi başa çatdıqdan
sonra qonaqlar stendlərlə tanış olmağa
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başladılar. Bununla yanaşı vətənpərvərlik
mahnılarının mahir ifaçısı Şəmistan
Əlizamanlı öz mahnıları ilə “Oxu
günü”nə fərqli bir ab-hava qatdı.
“Oxu günü”ndə müxtəlif nəşriyyatların
stendləri qurulmuş, yazıçıların imza
mərasimləri təşkil edilmişdi. Ümumilikdə
on minə yaxın kitab nümayiş olunurdu.
Ən çox diqqət çəkən stendlərdən
biri də “Əsgərə kitab” stendi idi.
Hər kəs buraya yaxınlaşaraq istədiyi
kitabı əsgərlərə hədiyyə edə bilirdi.
Onlar kitablara yazdıqları ürək sözləri
ilə əsgərlərimizi daha inamlı olmağa
səsləyirdilər.
Çingiz Abdullayevin, Aqil Abbasın,
Varis Yolçuyevin və bir sıra tanınmış
yazıçıların imza mərasimlərində böyük
oxucu kütləsini görmək oldu. Oxucular
sevimli yazıçıları ilə şəkil çəkdirir, kitab
imzaladırdılar.
Türkiyəli yazar Əhməd Haldun
Tərzioğlunun “Hədəf Nəşrləri”ndə
yenicə çapdan çıxmış “Tomris Xan”
romanı da burada oxuculara ilk dəfə
təqdim edildi. Həmçinin oxucular yazarın
özündən imzalı kitab əldə etmək imkanı
qazandılar.
Tədbirdə müxtəlif növ milli və
xarici rəqslər nümayiş olunur, nağara,
skripka ifaları eşidilirdi. Təkcə böyük
səhnədə deyil, bayramın keçirildiyi bütün
məkanda bir yerə toplaşmış insanları
görmək mümkün idi. Onlar birlikdə kitab
oxuyur, gətirdikləri kitabları bir-birinə
hədiyyə edir, musiqiçilərlə birlikdə sevimli
mahnılarını zümzümə edirdilər.
“M teatr”ın aktyoru Amid Qasımovun
mütaliə ilə bağlı monoloqu da
iştirakçıların böyük marağına səbəb oldu.
“3 alma” , “Qönçə” nəşriyyatları
uşaqlara yeni kitablarını təqdim edirdi.
“Hədəf” , “Qala”, “Təhsil Nəşriyyatı”,
“Tərcümə Mərkəzi”nin stendləri də
qonaqları öz kitabları ilə sevindirirdilər.
Axşama qədər davam edən “Oxu
günü” kitab bayramı minlərlə insana ev
sahibliyi etdi.
Rövşən Danyeri
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könlümüzdə olanlar

Balaca şagirddən nazir müavininə qədər

Əsgərimizə kitab töhfəsi
istiqamətində yerləşən,
geniş ərazini nəzarətdə
saxlamaq imkanı verən
strateji əhəmiyyətli “Lələ
təpə” adlandırılan yüksəklik
də Azərbaycan qüvvələrinin
nəzarəti altına keçdi. Hələ
arxa cəbhədə kiçiyindən
tutmuş qocasınadək hiss
edilən ruh yüksəkliyini,
Azərbaycan ordusuna
verilən dəstəyi, aksiyaları,
yürüşləri demirəm. Yazım
isə müharibə haqqında yox,
“Oxu günü”ndə keçirilən
“Əsgərə kitab” aksiyası ilə
bağlıdır.

“Əsgərə kitab” ideyası həmkarım
Rafiq Şahbazovun sayəsində
yaranıb. O indi hərbi xidmətdədir.
2015-ci ilin sentyabrında dərsə
gələndə müəllimlərimdən eşitdim ki,
Rafiq xidmətdə olduğu hərbi hissəyə
əsgərlər üçün kitab yığıb aparıb.
Çox sevindim bu xəbərə. Üstündən
7 ay keçdi və Azərbaycanla
Ermənistan silahlı qüvvələri
arasında 4 günlük müharibə başladı,
şəhid verdik, əsgərlərimiz yaralandı.
Döyüş nəticəsində Goranboy rayonu
və Naftalan şəhərinə təhlükə yarada
biləcək Talış kəndi ətrafındakı
yüksəkliklər, eləcə də Seysulan
məntəqəsi erməni qüvvələrindən
tam təmizləndi. Horadiz şəhərinin
erməni təhlükəsindən qorunması
məqsədilə Füzuli rayonu
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“Oxu günü-2” kitab
festivalının keçiriləcəyi haqqında
xəbəri oxuyarkən düşündüm ki,
indi bir çox yerlərdə “Əsgərə
məktub” adlı aksiyalar keçirilir.
“Oxu günü”nün iştirakçısı olaraq
qoy biz də əsgərlərə məktub
yox, kitab göndərək. Layihə
rəhbəri Şəmil Sadiqə müraciət
etdim. O bu fikri çox bəyəndi və mənə
dəstək oldu. Səhəri gün bu ideya
haqqında mətbuata xəbər verildi, elan
hazırlandı. Və nəhayət, gözlənilən gün
– 23 aprel gəlib çatdı. Saat 12-də tədbir
başlamalı, mən isə aksiyanın keçiriləcəyi
stendin yanında dayanıb əsgərlər üçün
kitab toplamalı idim. Amma mən gələnə
kimi artıq xeyli kitab yığılmışdı. Aksiyaya
böyük maraq var idi. Kimi evdən gətirdiyi
kitabını, kimi də tədbirdə təşkil olunan
yarmarkadan aldığı kitabı stendimizə
təqdim edirdi. Kitab bayramında
Şəmistan Əlizamanlının qonaq olması və
“Cənab leytenant” mahnısını ifa etməsi
aksiyamıza xüsusi rəng qatdı.
Aksiyamızda təkcə böyüklər deyil,
balacalar da var idi. Müxtəlif məktəblərin
şagirdləri stendimizə yaxınlaşıb kitablarını
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hədiyyə edirdilər. Onların hədiyyə
etdikləri kitablar təbii ki, yaşlarına uyğun
– uşaq kitabları idi. Əsgər geyimində
olan balacaların kitab hədiyyə etməsi isə
tədbirə bir başqa gözəllik verirdi. Müxtəlif
nəşriyyatlar, mərkəzlər əsgərlər üçün
kitab hədiyyəsini əskik etmirdilər. Hətta
qucaq-qucaq kitab hədiyyə edənlər də var
idi.
Bir baba vardı ki, mexanikaya aid
kitablar gətirmişdi. Təxminən əlində qalın
cildli 4-5 kitab var idi.
Kitab sovqatını edən hər kəs biriki cümləylə də olsa əsgərimizə ürək
sözlərini yazırdılar. Hətta məktub
göndərənlər də var idi. Hədiyyə edilmiş
kitabların üzərinə yazılmış ürək sözlərini
oxuyanda həm kövrəlir, həm sevinir,
həm də xalqımla fəxr edirdim. Əsgərlərə
yazılmış ürək sözlərinin bir neçəsini
təqdim edirəm:
“Salam. Mənim adim Sədaqətdir.
Mən sizi cox sevirəm. Və daima sizə dua
edirəm. Yaşasın Azərbaycan əsgərləri!”
(Kitabın adı: “Türkiyənin istiqlal
müharibəsində Azərbaycan türkləri”
– Abdulhamit Avşar)
***

“Здраствуй, наш дорогой, далекий,
неизвестный друг! Это письмо тебе
от всего 9 д класса. Мы гордимся, что у
нас в стране есть такие мужественные
и храбрые солдаты, которые преоделев
себя и все принципы, на встречу
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трудностям, самоотважно стоят за
спиной нашей Родины. Служба твоя
нелегка, но очень важна для всей нашей
страны.
Ведь от того, как проходят твои
военные будни, зависит спокойствие
и мир над головами всех граждан
Азербайджана. Желаем тебе, солдат
справится со всеми трудностями,
которые встретятся на твоем военном, а
позже жизненном пути. Пусть это будет
путь добра и справедливости. Здоровя,
удач, побед, сил, стойкости и выдержки
тебе солдат! Все будет хорошо. 22.04.2016
(Kitabın adı: “Зарубежный роман
XX века”)
***
“Səngərdə canınız sıxılmasın. Biz
sizinləyik. Hər zaman yanınızda olmağa
hazırıq!” “HƏDƏF”. Tofiq İbrahimov.
(Kitab: “Tariximizdə iz qoyanlar”
Dr.Reha Yılmaz)
***
“Bütün əsgərlərə salamlar! Şəhidlərə
Allah rəhmət etsin! Oxuyaq, oxutduraq
şüarı altında... Kim bu kitabı oxuyacaqsa,
həyatında bir neçə pillə önə addım atmış
olacaq. 23.04.16. Şəhla m.
(Kitab: “Saz”)
***
“Salam Əsgər! Çox düşündüm sənə nə
kitab hədiyyə edim. Sonda bunu seçdim.
Əjdaha kitabdır, səndən əjdaha olmasın
:) Xoş oxumalar, müsyo :) Aytəkin Miriş
(Kitab: Corc Oruel. “Heyvanıstan”)
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***
“Salam İgid Azərbaycan əsgəri. Bizləri
və Vətənimizi qoruduğun üçün sizə
minnətdarıq! Bu kiabı sizə hədiyyə
göndərirəm. Siz də zəmanəmizin
qəhrəmanısınız. İmza: Gənc İstedadlar
liseyinin 6 b şagirdi Bayramova
Məryəm”.
***
“Salam Əsgər. Sən indi cəbhədə
vuruşursan, vətənini müdafiə edirsən.
Biz Azərbaycan xalqı sən və sənin
kimilərlə qürur duyur. Bu kitabda
ruslar şimal torpağımızı işğal edirlər.
Amma biz Qarabağı alacağıq. Hər
şeyin altında duran Rusiyadır. Rusiyayla
döyüşmək üçünsə təkcə güc yox, ağıl
da lazımdır. Sən erməniyə vurduğun
hər zərbədə Rusları süquta uğradırsan.
Tomris Əhmədova. Bakı, Atatürk
liseyi, 6 b. 2016. (Kitab: Sabir
Rüstəmxanlı,“Ölüm zirvəsi”).
***
“Biz sizinlə fəxr edirik, əziz Vətən
oğulları, Vətənin keşiyində ayıq-sayıq
durun! Xoş mütaliələr! ARNK yanında
Tərcümə Mərkəzi Sizə uğurlar
diləyir.

TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİNİN
KİTABLARI”

“Хорошо когда в армии служат такие
солдаты как ТЫ! Ты знаеш что для тебя
сейчас не легкое время. Ты пошел в
армию, ты находишься далеко от дома, и
тебе очень тяжело в этот период жизни.
Я хочу пожелать тебе, солдат служит
в армии честно. Ты меня не знаешь, и
я тебя не знаю. Но хочу пожелать тебе
удачи! Дорогой солдат, не здавайся, будь
сильным. Мы верим в тебя!!! Алиева
Дарья. От имени всего 9 д класса”.

***
“Salam, əsgər! Şərəfli xidmət
müddətində dözümlü, iradəli və rəşadətli
olmağı arzulayıram. İgid əsgər, möhkəm
dayan! M.Xankişiyev”
***
“Bacından... Qəhrəman əsgərim...
Səni tanımıram. Amma bütün dualarım
səninlədir. Bunu bilməni istərdim. Sən
mənim bir parçamsan: əlim, gözüm,
qəlbim kimi... Bil ki, mən də hər zaman
sənin yanındayam. Səninlə birlikdə
səngərdəyəm. Mən də səndən bir
parçayam... Səndən ötrü narahat olan
sevdiklərindən biriyəm...
Düşmənlərimiz bunu bilməlidirlər.
Bu ölkədə ŞƏHİD ölməz, VƏTƏN
bölünməz, üçrəngli BAYRAĞIMIZ
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göylərdən yerə enməz!.. Sizə onsuz
da sonsuz inanır, güvənirdik... Amma
bu dörd günlük savaşda sizə inamımız,
güvənimiz daha da artdı... Allah sizləri
qorusun!!! Rzayeva Diləfruz. “Hədəf”.
***
“Bizi qoruduğunuz üçün sonsuz
təşəkkürlər. Canımız, igid əsgər
balalarımız Allah qorusun sizi! Amin!
Biz sizinləyik!” (Kitab: Frans Kafka,
“Milenaya məktublar”)
***
“Salam əziz əsgərlərimiz. Biz sizə
inanırıq ki, torpaqlarımızı qaytaracaqsınız
Vətənimizə. Paşadan sizə hədiyyə!..
(“Yaşıl üzlü gündəlik”)
***
“Allah sizi qorusun. Nərgiz Hüseynli.
Türk əsgəri, unutma ki sen bir türksün!
***
Kahramansın, güçlü ve cesaretlisin!
Kendinle qurur duymalısın! Vatanın için,
toprağın için her şeyi yaparsın! Duşman
hiç bir zaman seni korkutamaz! Biz
hepimiz sana güveniyoruz! Kalbimiz ve
dualarımız hep sizinle. En büyük asker,
bizim asker! Ne mutlu türküm diyene!
Nərgiz Hüseynova, TDAV Bakı türk
liseyi
***
8 b. 22.04.2016”
“Əziz əsgərlər sağ-salamat gəlin!
Rəhilə” (Kitab: Faiq Dərgahov,
“İydə çiçəyi”)
***
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“Öpürəm, bağrıma basıram, Azərbaycan
ordusunun igid əsgərinə!
Şəmil Sadiqdən
23.04.2016”
***
“Sevgili asker abilerim iyi ki sizler
varsınız. Ben sizin sayenizde okuluma
rahat gidiyor, sokaklarda rahat dolaşa
biliyorum. Biliyorum ki, sizler bizi
koruyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum.
İnşallah evlerinize sağ-salamat geri
dönersiniz. Bu kitap beim babamın
yazdığı kitapdır. Ben bunu size
gonderiyorum. Umarım beynersiniz.
Nilay Abdullayeva.
***
Ümid edirəm ki, bu kitab sizi mübarizəyə
daha da ruhlandıracaq”. (Kitab:
“Ümidlərin izi ilə”-Şəmil Sadiq,
Müşfiq Xan)
***
“İgid əsgər mən səninlə fəxr edirəm!
Burda rahat olmamızın səbəbi sənin
səngərdə ayıq-sayıq durmağındır. Mən
də gələcəyin əsgəri kimi sənə uğurlar
arzulayıram. Möhkəm ol! Arzu edirəm
ki, Vətən bayrağını işğal olunmuş
torpaqlarımızın ən uca zirvəsində
dalğalandırasan. Qələbə xəbəri ilə səni
səbirsizliklə gözləyirəm. Salamat qal, əziz
qardaşım! Bakı Atatürk liseyi, 5 a
sinif şagirdi İsaxlı İsrafil Şahin oğlu.
***
Xahiş edirəm ordudan təxris olunanda
mənimlə görüş! İnan ki bu mənim
həyatımın ən yaddaqalan günü olar. 3
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nömrəli tam orta məktəb şagirdi
Ağayev Müstəqim Hikmət oğlu”.
***
“Kitab oxumaq gözəldir. İnsanın biliyini,
dünyagörüşünü artırır... oxuyun...
oxuyun...”
***
“Salam əsgər, mənim adım Vüsaldır.
Bu romanda tariximizlə bağlı həqiqətlər
yazılıb. Sizin, bizim, hamımız üçün
bir tarixdir: O da torpaqlarımızın geri
alınması, azadlığıdır. Heç vaxt təslim
olma! Evinizə qəhrəman kimi dönməniz
ən böyük arzularımızdan biridir”. (Kitab:
Əzizə Cəfərzadə, Bakı-1501”)
***
“257 n-li tam orta məktəbin 4 “ç” sinif
şagirdi Əkbərov Adəmdən (Kitab:
“Mərdlə namərdin nağılı”).
***
“257-li tam orta məktəbin 4 “ç” sinif
şagirdi Şirinova Ayseldən əsgərə
22.04.2016. (“Azərbaycan
nağılları”).
***
“Əziz və şanlı əsgərim sənə Xəlil Rza
qədər Vətəni sevməyi və keşiyində
məğrur durmağı arzulayıram”.
***
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“Sonsuz sevgilərlə... Bakı şəhəri üzrə
Təhsil İdarəsinin müdiri M.Vəliyeva
23.04.16”
***
“Azərbaycan ordusunun əsgərinə
Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini
Vaqif Əliyev tərəfindən.23.04.16”
***
“Kahraman Azerbaycan aslanına Ahmet
Haldun Terzioğlundan!..
***
“Əziz əsgərlərimiz uğurlar! Qarabağı
alacağınıza inanırıq! Allah köməyiniz
olsun.Abbasova Aygün. (Kitab: Mark
Tven “Tom Soyerin macəraları”).
***
“Əziz əsgər! Biz sizinlə fəxr edirik. Bu
çətin yolda sizə qələbə arzulayırıq. Biz
bilirik ki, Azərbaycan ordusu güclüdür.
Siz zatıqırıq erməniləri öz torpağımızdan
qovacaqsınız. Sizə, analarımıza,
atalarımıza, bacı-qardaşlarımıza səbir
diləyirik. Bir az döz, əziz əsgər, qələbənin
sevincini sən də hiss edəcəksən! Bilin ki,
sizin saçınızın telinə bir şey olsa, bütün
Azərbaycan arxanızdadır!
Gözəlova Arzu”.
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CƏNNƏT SƏSLƏRİ

Ülviyyə Kərəmqızı
– Bilirsən, nə deyirəm? Oyan,
Təbriz, qalx ayağa. Gör yadıma
nə düşüb, qulaq as. Dur da dur,
yatarsan sonra.Təbriz, qardaşım,
bizdə bir Sənəm qarı var idi. Oğlu
müharibədən geri qayıtmamışdı. Tək
yaşayırdı. Bilirdik ki, günbatanda
həmişə yolun qırağında oturub
bayatı deyəcək və ağacı ilə yerə
oxunmayan qəribə yazılar yazacaq.
Anam deyirdi ki, zamanında Sənəm
qarı çox varlı bir ailənin qızı olub.
Hətta kənddə onun xan soyundan
gəldiyini deyən də var idi. Heç kəsin
yazıb-oxumaq bilmədiyi bir vaxtda
xatirələr yazıb, şeirlər deyər, maraqlı
əhvalatlar danışarmış.
Anamın, atamın gəncliyi Sənəm
qarının danışdığı bu hekayələrdən öz
payını almışdı. Anam deyirdi ki: “Bir dəfə
xanların, bəylərin hakimiyyətin gözündən
düşdüyü zamanlarda Yaqutun atasıgilin
də evlərinə basqın edirlər. Anası Fatma
xanımın gözünün önündə əri Həsənəli
xanı, gənc oğlanları Mərdanalını və
Seyidi güllələyirlər. Atılan güllələrdən
biri evin ortancıl qızı Zəhraxatunun
sinəsindən dəyir. Gənc qız güllə dəyən
kimi yerə yıxılır, yaylığı başından düşür,
sinəsi açılır. Fatma xanım qızının
açılan sinəsini yadlar görməsin deyə
özünü Zəhraxatunun üstünə atır, ona
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sipər olur. Hadisənin gedişatına şahid
olan evin sonbeşiyi – Yaqutu xanın
qulluqçularından biri qaçırıb gizlədə
bilir. O qız böyüyür və sağ qalmaq üçün
kimliyini gizlətmək məcburiyyətində
qalır. Sənəm də həmin o Yaqutun
törəmələrindən biri olduğunu deyir, hər
dəfə danışdıqca öz keçmişi ilə həm fəxr
edir, həm də təəssüflə xatırlayırdı”.
Bizim uşaqlığımızın Sənəm nənəsi
belə bir nəslin nümayəndəsi idi.
Sonradan evlənmişdi. Qızı sətəlcəmdən
ölmüşdü, oğlu da müharibədən geri
qayıtmadı. Səssizcə yol qırağında oturub
təkrar etdiyi bayatılar hələ də yadımdadır:
Qəribin səsi gəlməz,
Yanar nəfəsi gəlməz,
Gözü qaldı yollarda,
Nədən kimsəsi gəlməz?
Əzizim, göz nə çəkir,
Dil deyir, söz nə çəkir
Yalov hardan bilsin ki?
Kül altdan köz nə çəkir?!
Hərdən şıltaqlıq edib haray-qışqırıq
salır, evinin ətrafında səs-küylə
oynayırdıq. Bilirdik ki, qapıya çıxanda
hamımızın qarasınca deyinib yarıciddi,
yarızarafat, – “Sizi yerə girəsiz, imkan
verməyəcəksiz yatam?” – deyə arxamızca
bir-iki addım atar, dayanardı. Sonra da
dediyi sözdən peşman olub, cibindən
rəngli, şüşə konfetlərdən çıxarıb bizə
verər, könlümüzü alardı. Ürəyimizə
çiyələkli, almalı, nanəli konfet düşəndə
özümüzü “Şirin nənə” adlandırdığımız
Sənəm nənənin evinin ətrafında tapırdıq.
Hamımızın evində konfetlər, hətta ondan
da yaxşı təamlar var idi. Amma heç
biri “Şirin nənə”dən aldığımız o kiçik,
rəngli konfetlər kimi dadlı olmurdu. Bizlə
söhbət etdiyi halda, uzun-uzun fikrə
dalırdı. Gözlərində qəribə nə isə var idi.
Biz onun şirinliyindən qorxduğumuz kimi,
ciddiliyindən də çəkinirdik. Çəkdiyi bu
qədər əzaba baxmayaraq, biz o qadının
heç zaman ağladığını görməzdik. Heç
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kənddə də heç kim bunu görməmişdi.
Amma bəzən səsindəki kədəri o uşaq
ağlımla başa düşürdüm, nə hiss etdiyini
isə indi dərk edə bilirəm. Bəlkə də, o öz
əslindən, kimliyindən, müharibədən necə
həvəslə danışırdısa, dərdini də öz içində
elə coşqu ilə yaşayırdı. Bir dəfə şikayət
etdiyini də eşitmədik.
Sənəm nənə öləndə də gözləyəgözləyə öldü, Təbriz. Yoxluğunu hiss
edən qadınlar onu evdə, gözü qapıya
dikili vəziyyətdə tapdılar. O gündən
biz də o şüşə konfetləri əvvəlki kimi
sevmədik. Nə də o küçədən keçəndə
heç kəsin ürəyindən qışqırmaq, gülmək
keçmədi.
Neçə il keçib. Bilmirəm, indiki uşaqlar
Sənəm nənənin adını eşidib, ya yox.
Amma ot basmış həyət, kimsəsiz ev öz
sahibini əminəm ki, unutmayıb.
Təbriz, bizim kənddə hər iki evdənbir bir qadın, bir gənc qız, bir övlad
ata, qardaş, sevgili yolu gözləyir.
Axşam xatırlayırdım, görəsən, hər
dəfəsində Sənəm nənə bizə, – “sizi yerə
girin”, – dedikcə, ağlından nə keçirdi?
Düşünürdüm ki, görəsən, bir insan necə
yerə girə bilər?
Doğma insanın “yerə girdiyini” ilk
dəfə atamda gördüm. Axşama doğru
qapımıza gələn zabitlər həyətə daxil
olub anamla bir neçə saat danışdılar.
Onlar gedəndən sonra evdə bacımın və
anamın çığırtı səslərini eşitdim. Evdəki
güzgülərin üstünə ağ saldılar. Ağlaşan
qadınların başında qara yaylıq, dizlərində
ağappaq dəsmallar var idi. Xatırlayıram
ki, atam gəlmədi. Onu bayrağa sarılmış
taxta qutuda gətirdilər. Üzündən öpə
də bilmədik. Bizi – bacımla məni atama
yaxın buraxmadılar. Anam qoymadı.
Mən isə atamı səbirsizliklə gözləyirdim,
Təbriz. Bir neçə ay öncə yolladığı
şəkillərə baxıb onun çiynindəki ulduzlarla
fəxr edirdim. Dostlarım, yoldaşlarım
atam haqqında danışdığım hekayələrə
həvəslə qulaq asırdılar. O hekayələrdə
mənim qəhrəmanım heç zaman ölmədi.
Onu gətirdikləri gün üzünü görə
bilsəydim, bu gün heç olmasa gözlərini
xatırlayardım. Anam mənim gözlərimi
atamın gözlərinə bənzədirdi. Özünü
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başqasının üzündə, gözlərində görmək,
özünü güzgüdə görməkdən çox fərqlidir.
O gün insanın torpağa necə girdiyini
gördüm. Ondan sonra Sənəm nənəni
xatırlayanda bizə yaxşı şey demədiyini,
ardınca niyə konfetlə başımızı qatdığını
daha yaxşı anladım. Mən ilk dəfə qara
daşa qırmızı güllərin necə yaraşdığını
da atamdan sonra bildim. Atamın sinəsi
boyda sinə daşı hazırlamışdılar.
Hər dəfə atamı xatırlayanda, ya da
fikrə dalanda anam başımı aşağı salmağa
icazə verməzdi. Onda görürdün ki, durub
başımın üstündə könlümü alır. Atamsız
qaldığımız ilk gündən anam bizə hər
onu xatırlayanda, hər darıxanda səmaya
baxmağı öyrətdi. Deyirdi ki, əgər nə
vaxtsa ona ehtiyacınız olsa, başınızı
yerə yox, səmaya qaldırın. Atam “yerə
girən” gündən anam bizə onu “göylərdə”
axtarmağı öyrətdi.
Mən çox üşüyən biriydim, Təbriz.
Bilmirəm qanım az idi, ya çox cılız
idim. Amma yayda da üşüdüyümü,
titrədiyimi hiss edirdim. Çox yeyirdim.
Özü də hər yeməyi sevməzdim. Anam
bizə heç vaxt korluq verməzdi. Adı İpək
olsa da, dostlarım onu “Dözüm xala”
çağırırdılar. Qocalırdı, qocaldıqca da
güclənirdi. Gör neçə aydır ki, burdayıq.
Acmamışam, üşümürəm. Qan qoxusu
insanı doyuzdururmuş. Təbriz, Dözüm
xalan məni cəbhəyə yola salanda tapşırdı
ki: “Ölmə! Sənin gözlərindən bir cütünü
itirmişəm. Yatma! Çalış yuxusuzluğa
vərdiş edəsən. Orada sənin oyaqlığın tək
özünə deyil, yoldaşlarına da lazım olacaq.
Azər, bir də çalış ki, mənim üçün geri
qayıdasan. Yox əgər qayıda bilməsən,
elə et ki, atan kimi səni hər düşünəndə
baxışlarını səmada axtarım. Adını
eşidəndə başımı aşağı salmaq istəmirəm.
Bir də Azər..ş sağ-salamat qayıt.
Salatın deyir ki, qardaşım gəlməmiş
evlənməyəcəm”.
– Təbriz, bilirsən niyə üzülürəm?
Anama da, bacıma da verdiyim sözü tuta
bilmədim. İndi düşünürəm ki, əgər mən o
gün atamı tabutda görə bilsəydim, onun
da gözlərində indi özümdə hiss etdiyim
təəssüfü xatırlayardım. Axı o da bizə söz
vermişdi. Ən çox da mənə söz vermişdi
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ki, gələcək. Amma gələ bilmədi. Mən
də gedə bilmədim. Bacarmadım. Əgər
o gün sənə kömək etməsəydim, özümü
bağışlaya bilməzdim. Əslində sənin yaran
məndən daha yüngül idi. Sən sağala
bilərdin.
– Azər, mən bilirdim ki, yanıma
gələcəksən. Nə qədər taqətimi topladım
ki, sənə, – “gəlmə”, – deyim. Deyə
bilmədim. Görürsən, biz sənlə eyni gün
doğulmuşuq. Xidməti bir bitirib geri
qayıtmalı idik. Gəldik, amma geri qayıda
bilmədik.
– Olsun. Deməli, belə olmalı idi. Mən
sevinirəm ki, anam məni də atamın
yanında axtaracaq.
– Ən azından səni axtaran var, Azər.
Məni axtaran da olmadı. Anam hansı
yeməyi sevdiyimi, nəyə sevindiyimi,
nəyə kədərləndiyimi də bilmədi. Mən
ağlım kəsən gündən iflic olan anamı,
anamın o vəziyyətinə çox dözə bilməyib
vəfat edən atamı xatırlayıram. Adımı
da anam qoyub. Sanki Təbriz kimi
kimsəsiz, öz sevdiklərinə həsrət, sevgiyə
həsrət qalacağımı bilirmiş. Mən əsgər
çağırılanda anamın üzümə uzun-uzun
baxdığını xatırlayıram. Başa düşürdüm
ki, o edə bilmədiyi analığın nisgilini
çəkir. Bizim evdən heç zaman şirin
kökə iyi gəlmədi. Nə də ən sevdiyim
dovğa yeməyini anamın hazırladığını
xatırlamıram. Ev işlərini tam çatdıra
bilmirdim. Sonuncu dəfə evimizdə
bir neçə təmir işləri görməli idim,
edə bilmədim. Maddi, mənəvi gücüm
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çatmadı. Anamı da naümid bacısına
tapşırıb gəlmişdim. Bilmirəm, Azər,
bilmirəm ki, mənim xəbərimi ona kim,
necə çatdırdı. O, bütün xəbərləri mənim
gözlərimdən başa düşməyə öyrəşmişdi.
Anama qayıtmağa söz vermişdim.
Qayıda bilmədim. “Dözüm xala”ya
zarafatla dediyimiz sözlər başımıza gəldi.
Həmişə deyirdi: “A bala, bir-birinizə bu
qədər meyil salmısız, gərək sonradan da
bir-birinizdən ayrılmıyasız!” Ayrılmadıq.
Həyatda olmasa da, burada qəbir
dostum, şəhid yoldaşım oldun.
– Təbriz, yağış başladı.. Yaz yağışını
yaman çox sevirəm.. Həmişə aprel, may
yağışı mənə nəyisə xatırladır. Bu aylar
ağ çiçəklərin ayıdır… Qara torpağa ağ
qırmızıdan daha çox yaraşırmış… Elə
bil hiss edirmiş kimi, torpaq ətrafımızda
ağ güllər yetişdirir. Bu qoxu, qan
qoxusundan daha gözəldir… Artıq
üşümürəm Təbriz, heç acmıram da.
– Araz, Gəl bura bax. Burda iki
məzar da var. Yeni məzarlardır. Gör
bir-birinə necə bənzəyirlər. Hətta, eyni
gün doğulduqları kimi, eyni gün də şəhid
olublar... Qəribədir. Qismətə bax..
Təbriz Turan oğlu
( 28.05.1994- 02.04.2016)
Azər Mübariz oğlu
(28.05.1994- 02.04.2016)
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Qanun Bayram oğlu 1985-ci ildə
Naxçıvan MR Babək rayon Qahab
kəndində doğulub. 2012-ci ildə
Naxçıvan Özəl Universitetində pedaqoji
fakültənin Azərbaycan dili və ədəbiyyat
ixtisası üzrə bitirib. 2001-ci ildən bədii
yaradıcılıqla məşğuldur. 2010-cu ildə
“Ruhumdan qələmimə” adlı şeirlər
kitabı “Nasir” mətbəəsində, 2013-cü
ildə “Mənim duyğu dənizim” adlı
ikinci şeirlər kitabı “Hədəf ” nəşrlərində
çap olunub. 2014-cü ildən Naxçıvan
Yazıçılar Birliyində məsul katibdir.

Qanun Ümman Qahablı
Olanda
Dünya bazarında əzəldən bəri,
Hər şey baha olub axın olanda.
Bir tikə çörək də, bir damcı su da
Dönür müqəddəsə yoxun olanda.
Adam var, bir quru çəpiyə dəyməz,
Adam var, vurduğun təpiyə dəyməz.
Bu dünya gözümdə qəpiyə dəyməz,
Aca gərək olan toxun olanda.
İnsan, qənaətə öyrən bir təhər,
Sərvət ötəridir bu həyət qədər.
Artığı haramdı, aza ver dəyər,
Çox da qürrələnmə çoxun olanda.
Aşiqin hicranı dadması şərtdi,
Həsrət bir alovdu, yanması dərddi.
Mənə maraqlıdı, bu nə adətdi?
Sevgi adiləşir yaxın olanda.
Ümman, hara gedir ömür axarı,
Yarı işıqlıdı, zülmətdi yarı.
Nadana dərdini söyləmə barı,
Üzün tut dağlara ahın olanda.
Göynədə bildin
Ömrə qəm gətirən bu ayrılığı
Mən səndən bilirdim, sən nədə bildin?
Sənin həsrətindən talan eşqimi
Yoxsa ürəyinə sən zədə bildin?
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Mən ki don biçmişdim ömrümü sənə,
Canım sipər idi oxlu işvənə.
Su aldın ağzına, bir dillənsənə,
De, necə könlümü incidə bildin?
Oduna alışdım, qəminə bişdim,
Sandım ki, gözündən könlünə köçdüm.
Bir zaman baxışın toruna düşdüm,
Kəmfürsət, sən bunu bir vədə bildin?
Sevgim, məhəbbətim ümman kimiydi,
Xəyalın başımda duman kimiydi.
Hicran bir yuxulu aslan kimiydi,
Axırda hicranı tərpədə bildin.
Mən elə bilirdim dünyada təksən,
Bu kövrək könlümü dərk edəcəksən.
Əhsən, sənə əhsən, min dəfə əhsən!
Şair ürəyimi göynədə bildin.
Ata olmaq istəmirəm!
Ata olmaq – bir yuvaya ocaq olmaq.
Ata olmaq – bu müqəddəs bəşər üçün
çıraq olmaq.
Ata olmaq – bir obaya dirək olmaq,
Ata olmaq – hər bir kəsə gərək olmaq.
Ata olmaq – qürur, şərəf, cürət istər,
Ata olmaq – hünər istər, qeyrət istər.
Əgər mənim övladlarım ocağa qar
basacaqsa,
Üfləyərək bu çırağı yada qulaq asacaqsa,
Bədəsilə könül verib evimizi yıxacaqsa,
Ağsaqqala, ağbirçəyə xilaf çıxıb,
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Hörmətsizlik eyləyərək özü
başa çıxacaqsa.
Ata olmaq istəmirəm!
Əgər mənim övladlarım nahaqqa
göz yumacaqsa,
Halalına “bəs” deməyib, haram
üstə cumacaqsa,
Doğmasına ögey olub yaddan
kömək umacaqsa,
Öz kökünün üstən uçub yad
kök üstə qonacaqsa,
Ata olmaq istəmirəm!
Əgər mənim övladlarım yurd sevgisin
bilməyirsə,
El ağlasa, ağlamayıb, el güləndə
gülməyirsə,
Yağıların xalqa çəkmiş qara xəttin
öz sözüylə silməyirsə
Vətən üçün yaşamırsa,
millət üçün ölməyirsə,
Ata olmaq istəmirəm!
Əgər mənim meyvə bağım bəhər,
barsız olacaqsa,
Əgər mənim qar umduğum dağlar
qarsız olacaqsa,
Əgər mənim oğlum fərsiz, qızım
arsız olacaqsa,
Əgər məndən üz döndərib
etibarsız olacaqsa,
Ata olmaq istəmirəm.
Əgər mənim övladlarım tarixlərdən bac
alarsa,
Güllə edib qisas hissin yağılardan öc
alarsa,
Öz işiylə, əməliylə, töhfəsiylə ucalarsa,
Vətəndaşlıq zirvəsində zəhmətiylə tac
olarsa.
Bax? o zaman ata olmaq istəyirəm!
Ata olmaq istəyirəm!

Əhdin bura qədərmiş...
Nə bilim... Saflığımdan nahaq sənə
inandım,
Vədlərinə güvəndim, parçalandım,
talandım.
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Bal damırdı dilindən, elə bildim şəkərsən,
Nə bilim ki, telindən məni dara çəkərsən.
Axı necə bilərdim, məkrin ürək
didərmiş...
Əhdin bura qədərmiş...
Mən elə sanırdım ki, bir dünyadı,
bir də sən,
Bu günün həqiqəti, sabaha
əfsanəsən.
Sanırdım mənə eşqdən bir
saray hörəcəksən,
Mənə gələn bəlaya sən sinə
gərəcəksən,
Demə, mənim umduğum
xülya imiş, hədərmiş,
Əhdin bura qədərmiş...
Deyirdin ki, şübhəsiz,
sənsiz olsam, ölərəm,
Şəksiz, sənin yolunda ürəyimi bölərəm.
Deyirdin ki, uğrunda çətin sədlər aşaram,
Günəş kimi parlayıb, dəniz kimi coşaram.
Sözlərinin düz üzü sevinc, əksi kədərmiş,
Əhdin bura qədərmiş...
Off... Daha gecdi, bir də eşq yarası
sağalmaz,
Sevgini alçaq tutan özü heç vaxt
ucalmaz.
Bu saxta məhəbbətin doydurmadı bir
qarın,
Eşqin kimi qırıqmış əhdin, sözün, ilqarın!
Bülbül qəfəsdə olcaq, qarğa gülü
dərərmiş...
Əhdin bura qədərmiş...
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Paltarboğan kənd
(hekayə)

Vüsal Nuru
İndi mən deyim siz də görün.
Deməli, hadisə bizim kənddə
olub. Məktəbin direktoru, daha
doğrusu, təqaüdə göndərilmiş
direktoru günün günorta çağı
bir qolunda kəndir kələfi, bir
əlində də kətil, biçilmiş taxıl
zəmisinin başından keçən torpaq
yolla ətrafa tək-tənha nəzarət
eləyən nəhəng palıd ağacının
altına gəldi. Kətili qoyub oturdu.
Kəndiri ucundan tutub qarşısına
atdı və pencəyinin cibindən paltar
sabunu çıxarıb canına yeritdi.
Elə səliqəli ilgək düzəltdi ki,
deyərdin, bəs sənəti İranda öyrənib
gəlib.
Boynuna salıb yoxladı, yaxşı
sürüşürdü. Kəndirin o biri ucunu
bağlamaq üçün ağacın başına bir neçə
dəfə dolanıb ürəyinə yatan budağı
axtardı. Tapıb sevinsə də, nə illah
elədi, fırlayıb atdığı ilgək budağı aşa
bilmədi.
Cırılmış topu təpikləyib tozanaq
qaldıran beş-altı yeniyetmə uşaq
öz aralarında mübahisə edərək
yaxınlıqdan keçəndə əlində kəndirlə
tullanıb düşən qoca müəllimə baxıb
gülüşdülər.
Müəllim onları yanına çağırdı, təklif
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elədi ki, əgər budağa çıxıb kəndiri
bağlasalar, top almaları üçün pul
verəcək. Uşaqlar meymun cəldliyi
ilə palıda dırmaşdılar. Müəllim
kətili gətirib üstünə çıxdı, kəndirin
uzunluğunu boyuna görə tarazladı və
bağlatdı.
Cibində nə qədər pulu vardı, verib
uşaqları sevindirdi. Onlar kəklik
kimi uçuşub gedəndə kətilə çıxdı,
ilgəyi boğazına keçirdib sürüşdürdü
və boynunun ardında bərkitdi.
Şalvarını belinə dartıb səliqəyə saldı,
kəmərini sıxdı, pencəyini düymələdi,
qalstukunu sağa-sola çəkib yerində
otuzdurdu. Bir neçə dəfə ciyərinə
kənd havasını çəkdi və kətili arxaya
itələdi.
Aradan xeyli vaxt keçmişdi, qonşu
kəndin uşaqları məktəbdən çıxıb
evlərinə qayıdanda müəllimi görən
kimi tanıdılar. Kimin planşeti,
telefonu var idisə o saat çıxarıb çəkdi,
internetdə paylaşdı və bir-birilərinə
göstərərək getdilər.
Çiynində səhəng bulağa gedən yaşlı
arvad kim idisə, müəllimi uzaqdan
görən kimi tanıdı. Çaparaq gəlib
dizlərinə döydü, kətili çəkib oturdu,
vaysına bildikcə vaysındı, əməlinə
görə xeyli danladı, ürəyini boşaltdı,
sonra durub kətili də götürüb
zəmanəyə qarğıya-qarğıya getdi.
Örüşün qayıdan vaxtı idi. Qoyunlar
palıdın altına sürüylə doluşdular.
Bəziləri müəllimin ayaqlarını,
üstünü qat kəsməmiş ayaqqabılarını
iyləməyə də fürsət tapdı. Çoban
qoyunları qovub əliylə müəllimin
üst-başını yoxladı. Ayaqqabılarını
çıxarıb geyindi. Sonra corabından
köynəyinə qədər çıxardı. Paltarları
pencəyin içinə yığıb qollarını bir-birinə
düyünlədi, öz qaloşlarının hər tayını
pencəyin bir cibinə dürtdü və boxçanı
çomağının ucuna keçirdib çiyninə
atdı. Başladı qoyunları üzü kəndə tərəf
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arın-arxayın haylamağa.
Gün batana yaxın daşqasında
boş su bidonları danqıldayan eşşək
arabası yolunu dəyişib ağacın altına
girdi. İki kişi tullanıb yerə düşdülər.
Müəllimi tanımışdılar deyə heyrətdən,
təəccübdən bir-birilərinə yersiz suallar
verdilər. Müəllimə baxıb yanıbyaxıldılar.
Birdən ağıllarına gəldi... Bidonları
yerə boşaltdılar. Daşqanı altına
çəkdilər, biri onu ayaqlarından
qaldırdı, o biri ilgəyi boynundan
çıxardı. Əvvəl daşqaya uzandırdılar,
sonra sürüyüb yerə qoydular. Nisbətən
cavanı ağaca dırmaşıb kəndiri açdı.
Yerdəki eşşəyin çürümüş və düyündüyün olmuş noxtasını çıxardıb təzə
kəndiri hörmələdi, artığını kəsdi və
yerdəki bidonları yerinə yığıb onları
bir-birinə bağladı ki, yırğalanmasın.
Uşaqlar təzə aldıqları topu təpikləyətəpikləyə qayıdanda dallarınca
düşmüş küçük hər yerə burunlarını
soxub iyləyə-iyləyə gəlib cəsədi
tapdılar.
Uşaqlar onu nə qədər fitləsələr də,
küçük müəllimdən əl çəkmədi, oturub
başını onun qarnına qoydu və qara
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muncuq gözləriylə işıqları çıraqban
kəndə tərəf baxdı...
***
Həmin küçük böyüyüb it olub,
gecələr peyda olur, ulayır, camaatın
evindən hər gün bir meyit çıxarırdı.
Odur ki, pal-paltar kəndi basıb,
evlərin qapılarından, pəncərələrindən
qıcqırıb yollara dağılıb, hətta şalvar
balaqları, köynək, pencək qolları
adamların ayağına, boynuna ilan kimi
dolaşır, toran qovuşanda yollardan
təkbaşına keçmək olmur, elə bil
paltarlar oyanır.
Təsadüfən görənlər deyirlər ki,
bəlanı gətirmiş o itin başının yerində
müəllimin başıdı. Səhərə qədər kəndin
sağ qalmış kişiləri keşik çəkir, tapıb
tuta bilmirlər. Camaat əmindir ki, əgər
o adambaşlı iti öldürsələr, qara bulud
dağılanda günəşli səma necə açılırsa,
paltarlar da elə qəfil qeyb olacaq və
kənd aydınlığa çıxacaq.
İndi mən də o adambaşlı iti görmək
üçün əli tüfəngli kişilərlə kəndi
dolaşmağa gedirəm...
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ədəbiyyatın orqanizmi

Müəllif
KİTAB ÇAP ETDİRƏRKƏN
nələri mütləq bilməlidir?
(üçüncü məqalə)

Müşfiq XAN
Azərbaycandakı nəşriyyatların
fəaliyyətinə nəzər salanda məlum
olur ki, ümumi mənzərə qənaətbəxş
deyil. Bir neçə il əvvəl rəsmi dövlət
qeydiyyatından keçən nəşriyyatlarla
bağlı araşdırma apardım – 200-dən
çox nəşriyyat var idi. Nəzərə alsaq ki,
son 5-6 ildə nəşriyyatların yaranması
prosesi daha da sürətlənib, bu rəqəm indi
bəlkə də 400-ə çatıb. Əlbəttə, balaca bir
ölkə üçün bu qədər nəşriyyat fantastik
göstəricidir. Ümumiyyətlə, biz bolluğu
sevən insanlarıq. Hansısa işin, məhsulun
keyfiyyəti bizimçün üçüncü, bəlkə də
dördüncü dərəcəli qayğıdır. Çox olsun,
ucuz olsun – bu bizi istisnasız qane edir,
əksər hallarda hətta razı da salır. Dediyim
nəşriyyatların 80 faizi bu gün faktiki
olaraq fəaliyyət göstərmir. Bildiyiniz
– adı və qeydiyyatı var, vəssalam.
Təxminən 15 faiz nəşriyyatlar isə nəyə
görə mövcud olduqlarını çox təəssüf
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ki, özləri də bilmir. Yerdə nə qaldı? 5
faiz də, hə? Bu da təxminən 20-ə yaxın
nəşriyyat deməkdir. Sərgilərdə də, kitab
yarmarkalarında da, tədbirlərd’ də azçox adlarını eşitdiyimiz, kitablarını,
yeniliklərini gördüklərimiz də bunlardır.
Yazar əsəri çap olunandan sonra
ümidlərinin, həm də bütün yaradıcılıq
ümidlərinin suya düşməsini istəmirsə,
hazır əsərini nəşriyyata verməzdən əvvəl
həmin ciddi və diqqətlə düşünməlidi.
Əlbəttə, azad bazarın formalaşması
çağdaş ədəbiyyatın xeyrinədir. Yəni
dünya təcrübəsində bu belədir. Uzağa
getməyək Türkiyəyə baxsaq, bunun
şahidi olarıq – ixtisaslaşmalar var, uşaq
ədəbiyyatını, dərsliyi, klassik ədəbiyyatı,
texniki ədəbiyyatı, incəsənətlə bağlı
kitabları, proqramlaşdırma kitablarını,
tibbi dərslikləri, tarixi romanları və
sairi və ilaxırı çap edən bəlli yayın
evlərinə sahibdirlər. Bizdə isə belə deyil.
Razıyam, böyük nəşriyyatların işləri
çoxsahəli ola bilər. Bu tamam başqa bir
məsələdir. Amma hansısa istiqamətdə
özünü doğrulda bilməyən nəşriyyatın
bir layihəni yarımçıq qoyub başqasına
keçməsi, sonra üçüncü, dördüncü,
beşinci kateqoriyalı nəşrlərə rəm
atması naşı Azərbaycan oxucusuna nə
verə bilər ki? Əksi də yanlışdı, həftəyə
bir roman yazdırıb, çap edəcəyinə,
qonorar ödəyəcəyinə vəd vermək
bizim nəşriyyatlar üçün, bugünkü kitab
bazarımız üçün xəyalpərəstlikdən başqa
bir şey deyil. Axı bu boyda həngaməyə
nə ehtiyac var? Belə bir sual da yaranır,
Sovet vaxtında dövlət vəsaiti hesabına
tirajlanan, məcburi nüsxə hesabına bütün
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respublika ərazisinə yayılan imzaları,
bu gün özəl nəşriyyatlar eyni şövqlə,
buna yaxın tirajla çap edə bilərlərmi?
Düşünmədən cavab veriləcək sualdı –
“hələlik yox”.
Bizim ölkədə oxuma-yazma qabiliyyəti
olan əhalinin 11 faizi kitab oxuyur. Bu
olduqca az və digər ölkələrlə müqayisədə
çox aşağı nəticədir. Ümumiyyətlə, buna
nəticə demək doğru deyil. Çətin olsa da,
etiraf etməliyik ki, Azərbaycanda kitab ən
az populyar sahədi.

“Ümumiyyətlə bizim üçün
“kitab” və “populyar”
sözləri antonim kimi bir
şeydi”.
İstehsal-istehlak balansı bədii ədəbiyyat
sahəsində hardasa, sıfıra yaxındır.
Metodik nəşrlərin alıcıları isə məcburiyyət
səbəbi ilə həmin kitabları alırlar. Məsələn,
ali məktəbə hazırlaşırsansa, bəlli
fənlərdən kitabları, test toplularını əldə
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etməlisən. Bu məsələnin başadüşülən
və qəbul edilən tərəfidir. Təxminən belə
də olmalıdır. Amma bədii kitabın bazarı
tamamilə baş-ayaqdır. Bu gün bədii kitab
çap edən istənilən yerli nəşriyyatımız
kommersiya tərəfdən birmənalı olaraq
uduzmuş durumdadır.
Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycanda
nəşrlərin keyfiyyəti digər ölkələrlə
ayaqlaşır, yəni qənaətbəxş hesab etmək
olar. Yeni çap texnologiyalarını tətbiq
etməyə çalışırlar. Əlbəttə, hər kəs kitabı
ucuz çap etmək istəyir, almaq istəyir.
Məsələ də elə burda qəlizləşir. Bizdə
nəşriyyatlar çox olsa da, mətbəələr, yaxşı
çap maşınları barmaqla sayılası qədər
azdır. Təbii ki, “zirzəmi” mətbəələri
həvəskar çap maşınları ilə, adətən
“Risoqrafla” nəbzi tutmağa maneə
yaradır. Əksər hallarda pirat kitabların
dövriyyəyə girməsi müəlliflərin “ac
qalmasına” səbəb olur. Bu birmənalıdır
– Türkiyənin özündə korsan kitablar
hər il orijinallardan 7-8 dəfə artıq satılır.
Amma baxın, biologiyada təkamülün
mürəkkəbdən sadəyə doğru gedən –
degenerasiya deyilən forması var. Pirat
kitablar və “yeraltı” nəşriyyat-mətbəələr
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də, işini düzgün quran, həm oxucusunu,
həm yazarını, həm də öz loqosunun
çəkisini qoruyan nəşriyyatlar üçün
belə təkamülə zəmin yaradır. Qısası,
belə nəşriyyatlar işi yoxuşa sürdükcə,
professional nəşriyyatlar istər çapda, istət
dizayn və tərtibatda daha sadə, amma
bununla yanaşı yeni təkmil üsullara əl
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atır. Məsələn, biz ilk dəfə olaraq bədii
kitablarda oxucunun estetik zövqünü
oxşamaq üçün seçmə lakdan istifadə
etdik. Bizdən sonra bir çox nəşriyyatlar
da bunu tətbiq etdi.
Müəllif əsərini çap etdirən zaman kitab
bazarını öyrənən, tanıyan nəşriyyatları,
naşirləri seçməlidir. Bu gün, ədəbiyyatın,
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kitabın, ədəbiyyat və sənət dərgilərinin,
saytlarının az-çox dirçəldiyi bir dövrdə
nəşriyyatların əksəriyyətinin işi uğurlu
deyil, yəni kitab çap olunur, amma
oxucusuna çatmır. Təəssüf ki, bunun
üçün mövcud mexanizmlər də azdır,
uğursuzdur və köhnəlmişdir. Buna görə
də, kitablar anbarlarda yaxud müəllifin
evində artıq yer tutmağa başlayır. Bu
dözülməz və dəhşətli bir haldır. Belə olan
halda uğurlu əsərlər taleyi makulaturadan
qətiyyən fərqlənmir.
Bizim kitab bazarında – işıqsız tuneldə
naşirlərimiz hər iki farası sıradan çıxmış
avtomobil kimidir. Oxucularımız daha
çox kimlərinsə tövsiyəsi ilə kitab alır,
kitaba pul xərcləyir, əksər hallarda
bunun özü də dəb xətrinə baş tutur və
evə gətirilən həmin populyar ədəbiyyat
nümunəsi digər cansız əşyalar kimi
servantda yersiz yerə yer tutur. Kitab
evinə, kitab mağazasına, kitab sərgisinə
gedib qafasına görə kitab seçsin, özü
istədiyi bir mövzu, janr, imza olsun –
bizdə belə şey yoxdu. Yaxud da uşağı
yanına salıb aparsın, “özünə bir kitab
seç, bala”, – desin. Mümkün deyil.
Yuxu kimi bir şeydi bizimçün. Müəllif
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bütün bu tabuları, oturuşmuş qaydaları
pozmaq üçün nəşriyyatı ilə qabaqcadan
razılaşmalı, sonra qərar verməlidir.
Mütaliəsi yerində-yurdunda olan
ölkələrdə insanlar kitab oxumağı həyat
tərzinə çevirməyi bacarırlar. Həmin
ölkələrdə yeməkdən, içməkdən,
danışmaqdan daha çox mütaliəyə
üstünlük verən insanlar çoxluq təşkil
edir. Mütaliə faizi dördüncü dərəcəli
olan bizim ölkədə “oxucunun”
gündəlik qayğıları sırasına 6-7 saat TV
proqramları düşdüyü halda, ildə cəmi 3-4
saat mütəliə ancaq yer ala bilir. Bunun
səbəbi təbliğat maşınının işləməməsidir.
Bunun üçün nümunə olmalıdır. “Kitab
oxu”, – deyirsənsə, özün də oxumalısan.
Ümumiyyətlə oxumalısan ki, səndən
dərs götürüb ətrafındakılar, ələlxüsus da
nəzarətində olanlar da oxusunlar. Yəni
“oxu” deməyə, əksər hallarda heç lüzum
da yoxdur. Əsas məsələ icraatdır.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, insanın
peşəsindən, ovqatından asılı olmayaraq
istənilən kəs hər gün heç olmasa 20
dəqiqə vaxt ayırma fürsətinə sahibdir.
Bizsə tikinti sahəsində çalışan fəhlənin
əlində fasilə vaxtı kitab görsək səmimi
qəlbdən onu ələ salarıq. Amma,
bugünkü dünya ədəbiyyatında Holivudda
əsərlərinə ən çox film çəkilən Stiven
Kinq nümunəsi var. İlk romanları çap
olunan ərəfədə adam imkansızlıqdan
biri qırx dollardan qəbir də qazırmış.
Hər üstü-başı unlu olana “dəyirmançı”
deməzlər ki...
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Ədəbi proses var!

Aleksey Tatarinov

Müasir bədii ədəbiyyata qarşı iradları
tez-tez eşidirik. Müasir ədəbiyyat əxlaqi
məsələləri həll etməkdən əl çəkərək bədii
didaktika mövqeyindən çıxır. O,
həddindən artıq pessimistdir, oxucunun
nəzərini mövcudluğun ən zövqsüz və
dəhşətli tərəflərində saxlamağa məcbur
edir. Müasir ədəbiyyat bizim müsbət
adlandırdığımız qəhrəmanı təqdim etmək
iqtidarında deyil. Mədəni şüurun digər
sahələriylə nisbətdə çox bəsit və
yoxsuldur. Onda müxtəlif versiya və
dekonstruksiya çox olsa da, həyati
həqiqət azdır. Qərb texnologiyalarına
heyran olmuş bu ədəbiyyat milli ənənəni
dəyişərək yerli olmağı unudub. Dahilər
yoxdur, öz süjeti uğrunda ölməyə hazır
olan yaradıcılar yoxa çıxıb; hamısı
oyunçu və ustadırlar.
Bu iradlar – ədəbiyyatın yazıçı, siravi
oxucu və ədəbiyyat tərəfdarlarını
birləşdirən xadimlər qrupuna olan ümumi
narazılıq kontekstindədir. Ədəbiyyat –
qeyri-ciddi, etibarsız və təhlükəli işdir.
Məsələn, din bizim əxlaqi hislərimizə
sağlam formalar verir, cəhənnəmdən
çəkindirərək cənnət vəd edir; ədəbi
mövqe isə qərarlı qeyri-dəqiqlikdir.
Bütün böyük yazıçılar bədbəxt
insanlardır, əksəriyyəti ruhi xəstədir,
106

onlarda yaşamaq həvəsi zəif, suisidallıq
(intihara cəhd) yüksək həddədir.
Bədbəxt dahi ilə münasibətdə
hansısa oxucu xoşbəxt ola bilərmi?
Əgər ona ciddi yanaşsaq görərik ki,
ədəbiyyat reallıqdan qaçan xəyalpərəstləri
qanadlandırır; bizim dünya isə müvəqqəti
mədəni asudəliyi həmişəki sağlam
mövcudluğa bağlılıqla qarışdırmayan sakit
rasionalistlərə lazım olur.
Ədəbiyyat – dövlətin güclənməsinə və
onun təbliğ etdiyi sadə eposlara qarşı
çıxan yetişməmiş intelligensiyanın
gizləndiyi məkandır. Ədəbiyyat adamı –
autist, marjinal, həyatı effektiv xidmətə –
ideya və icrasına çevirə bilməyən qərarsız
və boşluqpərəst insandır. Eyni zamanda,
ədəbiyyat adamında Vətən sevgisi də
suallarla dolaraq təravətdən düşmüş
haldadır. Ədəbiyyat – nə dəqiq sistem
dəyərləri olan ideologiya, nə
dünyagörüşünün biçimli konturlarını
ehtiva edən fəlsəfə, nə müqəddəs
hadisələrin anlaşıldığı sistemli bir tarix,
nə də zəruri ritual və ənənəvi əxlaq
didaksiyası olan din deyil. O, hədsiz
müəmmalı, subyektiv və bir o qədər də
fantastikdir. Ədəbiyyat nə yazıçılara, nə
oxuculara, nə də onunla məşğul olub
tədris edən və öyrənənlərə pul gətirir. O,
illüziya ilə, mövcud olmayan şəxsiyyət və
davranışlarla məşğuldur.
Ədəbiyyatı təhsil sistemindən
çıxarmağa, onu müxtəlif pozitiv işlər
fonunda gülünc vəziyyətə qoymağa
çalışan, humanitar ordunun perspektivsiz
müdafiəçisi kimi təqdim edən müasir
dünyaya necə cavab verməli? Oxumaq,
düşünmək, danışmaq, yazmaq... Gülməli
və qeyri-aktual olmaq qorxusu
keçirmədən düşünmək… Bədii
duyğuların dinamikasıyla öz etik
qaydalarını bilərək hərəkətə keçmək,
aktiv olmaq…. Söz sənəti ilə
münasibətdə olmaqdan xoşbəxtlik
duymaq… Bunu süni nəticələr (qiymət,
elmi dərəcə, həmsöhbətlərinizin tərifi)
üçün yox, öz şüurunun bir təzahürü ilə
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həyatı maraqlı etməyə qadir, dialoqa açıq
və tabeçilikdən qurtulmuş insanlar üçün
etmək. Müasir faydasız yanaşmalardan
uzaq durmaq, qulaqlarımızı qabar edən
postmodernizm sözündən azad olmaq,
əvəzində isə dövrümüzün keyfiyyətli,
meyarlı ədəbiyyatına qatlanmaq.
Xatırlamaq yerinə düşər ki, əgər ədəbi
proses total yüksəliş, böhran və
təkrarçılığa qarşı güclü və əvəzolunmaz
hərəkətdirsə, onda filologiya özünü
muzey əhəmiyyətində olmaq və bəlkə də,
süquta uğramaq kimi bir təhlükəyə atır.
Mətn və onunla bağlı prosesin tarixini
analiz etməyə çalışanlar ədəbiyyatın
müasirliyinə etimad barədə də
düşünməlidirlər, əks halda, klassika ilə
qarşılaşdırılanda eyni təsiri görməyə
bilərik. Bu addım mövcud problemləri
gizlətmir. Təcrübəyə əsaslanan bir
məsələ də qeyd edilməlidir: bu gün
yaradılan mətnlərə müraciət edənlər
praktiki olaraq şikayətlənmir, darıxmır və
səviyyənin düşməsindən heyfislənmirlər.
Əsas narazılıqlar az mütaliə edənlər,
məlumatlı olmadan anlamaq və ittiham
etməyi lazım bilənlər tərəfindən gəlir.
İndisə problemlər barədə. Müasir
ədəbiyyatı ayırd edərkən onda rahatlıqla
marjinallıq, epizodluluq və qeyri-mütləqlik
görmək olur. Bir möhkəmlənmiş fiqur
yoxdur ki, ətrafındakı obrazlı dialoqları
təxirə salmaq mümkünsüz olsun. Bu fiqur
nə Qarsia Markes, nə də çoxdan
dünyasını dəyişmiş Selincer və ya Paviç
deyil. Elə rus ədəbiyyatı da bu
vəziyyətdədir. Yüksək avtoritet sahibi
olanlardan Rasputin və Belovu götürə
bilərik, lakin onların da müasir ədəbi
situasiyaya dolayısıyla aidiyyatı var.
Onları poetikadan daha çox publisistika
maraqlandırır. Hər bir bədii mətnin
fakultativlik təəssüratı yaranır. Tutaq ki,
Koelyonu, Harri Potter haqda kitabları
və ya Den Braunu oxumaq çətin deyil,
çünki hamı oxuyur və bu barədə danışır,
lakin bunları tam da ədəbiyyat saymaq
olmaz. Yaratdığı estetika uğrunda
mübarizə aparan ədəbi cərəyan və
məktəblər yoxdur. Poeziya və nəsr
barədə nəzəri kontekstdə “Gümüş
dövrü”nün ədəbi mübahisələrini
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xatırlayanlara indiki mühit darıxdırıcı gələ
bilər.
Miqyaslı şəkildə iqtisadi amildən asılı
olmaq məsələsi də aydın görünür. İlkin
planda oxucu deyil, alıcı kimi, müzakirə
deyil, tələbat kimi qiymətləndirilir.
İntellektual mətnin səthi bağlılığını əsas
götürərək formal uğura edilən yatırımlar
sirr deyil. Sadəcə tirajlara baxmaq kifayət
edir. Ədəbi prosesin layihəlilik
əhəmiyyəti vacib dərəcədədir. Hər
şeydən qabaq, yazıçının qəzet, internet
resursları və televiziya ilə bağlı arzularını
gizlətmək asan deyil. Yazıçının ictimai
simaya çevrilməsi bir çox imic və yaşayış
məsələlərini həll edir: Bıkov, Yerofeyev,
Slapovskiy, İvanov, Proxanov, Prilepin
kimi isimlərin yer aldığı müqavimətçilər
siyahısında bu çevrilmə anlaşılandır.
Görünür, ədəbiyyat tez-tez başqa sənət
olmaq istəyir, mətni kino yaradıcılığına
çevirmək arzusunda olur. Dünyada ədəbi
mövcudluğun güclənməsi
kinematoqrafiya yanaşması hesabına da
baş verir: “İdiot” və “Usta və Marqarita”,
“Karamazov qardaşları” və “Doktor
Jivaqo”. Əvvəlcə roman filmə çevrilir,
sonra kitab ticarəti çiçəklənir: klassik
ədəbiyyat həm də ona görə yaxşı
satılır ki, üz qabığında sevimli
aktyorların şəkli olur. Bugünkü
dünya oxucu təxəyyülünün
kinoobrazlarla dəstəklənməsini
sevir. Artıq tanınmış kitabların kompüter
oyunlarına çevrilməsində qəribə heç nə
qalmayıb. Hətta, xeyli əhəmiyyətli yazıçı
olan Milorad Paviç bunu məqsədəuyğun
və yaxşı hesab edirdi. Bu serb yazıçısı
fəal oxuculara roman-lüğət (“Xəzər
sözlüyü”), roman-krossvord (“Çayla
çəkilən peyzaj”) və roman-Taro kartları
(“Konstantinopolda sonuncu sevgi”) təklif
edirdi.
Tez-tez yaradıcı süjetlərin, hadisəliliyin
yoxluğunu qeyd edirlər. Dinamik fabula
irimiqyaslı janrların, gələcək ekran
əsərlərinin taleyinə çevrilib. Vladimir
Sorokinin trilogiyası (“Bronun yolu”,
“Buz” və “23000”) yazıçının “kağızın
tüstüləməsiylə nəticələnən” ən əlaqəli
mətnidir, bu yanğı əsasıyla sözügedən
qnostik fantastik-qurğu barəsində
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Hollivudla dialoqun yoluna qoyulması
açıq görünür. Heç əsas olmadan da belə
görünür ki, miqyaslı ədəbiyyat fabulaya,
ciddi ədəbiyyat isə məğz, yanaşma,
monoloq və dialoq estetikasına arxalanır.
Bununla Leonid Leonovun yarım əsrə
yazılmış və yalnız 1994-cü ildə çap
olunmuş “Piramida” romanıyla tanış
olanlar razılaşa bilər: məğz romanın
sərhədlərini aşaraq bədii mətni traktata
çevirir, ciddi tapşırıqlar artdıqca süjetdə
hadisəlilik zəifləyir, tarixilik və bədiiliyin
ilahiləşdirilməsi naminə əhvalatın
dinamikası yoxa çıxır. Sosial-tarixi
nöqteyi-nəzərindən hadisəliliyin böhranı
bizə baxanda qərb ədəbiyyatında daha
əhəmiyyətlidir. Orada məğz əhvalatın
sonunda necəsə məhdud – sanki xarici
qüvvə ilə, ictimai rahatlıq və həyat
səviyyəsiylə – qəbul olunur. Bizdə ölkə
parçalanması, vahidlik faciəsi, ağ
adətlərin qayıdışı, ideologiyaların konflikti
baş verdi. Bütün bu ağrı-acı və
müzakirələr Laçutin və Krusanovun,
Proxanov və Bıkovun, Makanin və
Pelevinin əsərlərində öz əksini tapıb.
Hadisəlilik mütləq şəkildə fabulanın
qayıdışı olmaya da bilər, bunu yazıçının
individual dünyagörüşü, dünyanın ona
məxsus bədii modeli və müəllif poetikası
kimi təzahürləri də mümkündür. Hadisə –
yaradıcılıq stilidir; mətn fabulasının başqa
sözlərlə ifadə edilməsi yox, cari
ədəbiyyatın əvəzolunmazıdır. Milorad
Paviç – ecazkar şəkildə əcaib məğzlərin
(roman və hekayə çərçivəsində),
fabulanın bədii paradokslar daxilində
ərimiş, yuxugörmə məntiqiylə düzülmüş
poetik hadisələr yaradıcısı. Sanki
təsəvvür etmək çətin deyil, lakin xəzər
sözlüyü və ya küləyin daxili tərəfinin
mümkünə çevrildiyi bir dünyada olmaq,
həqiqətən, maraqlıdır. Milan Kundera –
fəlsəfi düşüncənin təzahürü, özünü
aqressiv təlaşdan xilas etməyin asılısı,
varlığın dözülməz yüngüllüyünün özəlliyi,
astagəllik və gerçəklikdə yaşamaq.
Vladimir Sorokin – humanizm haqqında
mifi, Bronun yolu üzərində açılan o
dəhşətli gündəlikdəki ədəbiyyatın ruhi
qüvvəsi barədə olan mifi dağıtmaq üçün
çağırılmış insan varlığının
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motivləşdirilməmiş qəddar əhvalatı. Mişel
Uelbek – bəşəriyyətin qaçılmaz və
məntiqə əsaslanan sonluğunun bədii
konsepsiyası, heyrətlənmiş istək,
kompleks və yorğunluqla həyatın başlıca
problemlərinin qadağası. Zaxar Prilepin –
özünüdərkini möhkəmləndirən gənc
qəhrəman obrazı. O, mövcud olmağı,
sevməyi, qorumağı ona görə seçmir ki,
ideyalar bunu diqtə edir; personajın
şüurundakı öz həyatı ondan inkişaf
gətirən saflıqla xidmət etməsini tələb
edir. Umberto Eko – dünyagörüşünün
dürüst və yanlış formaları barədə
intellektual ədəbiyyatın oynanılan, amma
unudulmayan ciddiliyi; eleqantlıqdan uzaq
olmayan romana çevrilmiş semiotika
qeydləri. Viktor Pelevin – bütün dayanıqlı
reallıqların gətirdiyi zərərlərinin sonsuza
qədər təkrarlanması; şüurlar, təzahürlər
və tarixi faktlar arasındakı sərhədlərin
dağıdılması, əvəzində, vəhşi qlamur
obrazına və öz fikir, hiss və ya
predmətlərdən asılı qalan insana qarşı
gülüş reaksiyası kimi dəyişilməz
maraqların qorunması.
Leonov, Kuznetsov, Proxanov –
milliliyə istiqamətlənmiş ədəbiyyatçılardır.
Lakin hər milli əhəmiyyətli axtarış müasir
ədəbiyyat üçün ən yaxşı perspektivli
mövzu deyil. Milli özünüsevmənin
yoxluğu mətndən mətnə köç edir. Orxan
Pamuk dünyada ən çox tanınan türkiyəli
yazardır, amma Türkiyənin özündə ona
qarşı heç də birmənalı yanaşmırlar:
özününkünə qarşı hədsiz tənqidçilikdə,
qərbə qarşı açıqlıqda ittiham olunur.
Müasir rus ədəbiyyatında tənqidçilik milli
arxetiplə münasibətdə konstant
problemdir. Ona Voynoviç, Yerofeyev,
Kabakov, Aksenov, Bıkov və Tolstoyun
mətnləri müraciət edib. Yaşayıb
yaratdıqları torpağa sevgilərinin
olmaması haqlı olaraq çoxlarını narahat
edir. Amma etiraf etmək lazımdır ki,
müasir ədəbi prosesdə sevgi məsələsi
önəmli görünən tərəf deyil. Stabil
heyranlığını qoruyan antiutopiya janrı
daha ağıllı, ecazkar və siyasi cəhətcə
aktualdır; məlum sevgi burada
əhəmiyyətsizdir. Məntiqlidir ki, hətta,
soyuq boşluq və ya açıq şəkildə
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eksperimental olan Vladimir Sorokin
özünü bu nəqletmə tipində tapıb
(“Əsgərin günü” və “Şəkərli Kreml”).
Qərb ədəbiyyatında da antiutopiya
çərçivəsiylə əhatələnən ənənəyə ehtiyatlı
qayıdış nümayiş etdirən nümunə var:
britaniyalı Culiyan Barnsın “İngiltərə,
İngiltərə” romanı. Bu mənada Rusiyanın
yaddaşında Vladimir Şarov da qalıb:
“Məşq”, “Zamandan əvvəl və sonra” və
“Lazarın canlanması” romanlarında
qəhrəmanlar rus inqilabları kontekstində
insanlıq əzablarını artırırlar ki, Allah bu
yaradılışı yarımçıq qalmış və uğursuz
dünyanın tarixini tez bitirmək qərarına
gəlsin.
Keçən əsrin 80-ci illərinin sonlarından
başlayaraq rusiyalı oxucular ədəbiyyatın
başlıca missiyalarından birinin
totalitarizmin açıqlaması olduğuna vərdiş
etdilər. Bir tərəfdən antitotalitarizm ədəbi
poetikanın dialoq münasibətləri modelini
təklif edən ümumi prinsipidir. Digər
tərəfdən isə müasir ədəbiyyatın məxsusi
prinsipi ən müxtəlif asılılıqlardan
qurtulmaqdır. Bu tendensiyanın
qoyuluşunda paradokssuz keçinmək
mümkün deyil. Misal üçün, Pelevin və
Beqbeder artıq neçə ildir ki, oxucuları
qlamur və simasız reklam sivilizasiyası
hakimiyyətindən qurtarmağa çalışırlar.
Lakin bu mətnlərin poetikasını zövqsüz
reklam sloqanlarsız təsəvvür etmək qeyrimümkündür. Despotizmlə mübarizə
Soljenitsin və Ribakov, Qorenşteyn və
Aksenev tipli müxtəlif yazıçılardan
oxuduğumuz adamyeyənin rəmzi
dövlətçiliyi kimi stalinizm ədəbi
yanaşmasıyla məhdudlaşmır. Müasir
antitotalitar mifologiya birbaşa və ya
dolayısıyla dünyanın teoloji modelinə
vurmağa çalışır. O hesab edir ki, ən
kəskin insan azadsızlığı dini, əsasən də,
monoteist şüurdan yaranır. Humanist
Allahpərəstlik özünü rəmzpərəstlik,
təcrübi antifariseyizm kimi təqdim edir.
Con Faulzun “Cindar” və “Soxulcan”,
Umberto Ekonun “Qızılgülün adı” və
“Fuko rəqqasəsi”, Paskal Brüknerin
“İlahi uşaq” və “Gözəllik oğruları”
romanları bu mövzudadır. Hələ əvvəllər
bu ideyanı dini komplekslərin, hətta,
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mifoloji şüurun sərhədlərində qalsa belə,
ölməz cütlüklər olan qurban-cəllad
arxetiplərini tez qaytarması fikrində olan
isveç yazıçısı Per Fabian Lagerkvist
(“Aqasferin ölümü”, “Sivilla”,
“Mariamna”,”Varavva”) inkişaf
etdirmişdi. Barnsın “10 yarım başlıq
altındakı dünya tarixi” romanı nəinki
klassik teoloji düşüncələri dekonstruksiya
edir, eləcə də, tarixin fantomlar doğuran,
bir insanın digərinə qarşı sevgisini
öldürən fabulasiya kimi təhlükəli olduğu
fikrini dəstəkləyir. Əgər Barns günəşin
hərəkəti və parlaması kimi dantesayağı
sevgidən yazsaydı, elə onu da
totalitarizmdə günahlandırardı. Bədiiteoloji axtarışlar sahəsində müxtəlif ideya
monolitlərinin çözülməsi nəqletmənin
xətkeşsiz formalarının inkişafında özünə
yer tapır. Burada nəinki incələnmiş
fabula ilə şən döyüşçü Milorad Paviçi,
həmçinin, Moris Blanşo, İtalo Kalvino,
isveç nasiri Kornel, Con Bart və Alen
Rob-Qriyeni, bizdən isə simptomatik
“Sonsuz dalan”la Dmitriy Qalkovskiyi
anmaq olar.
Müasir ədəbiyyat gülüşü sevir, çünki
bir çox ədəbiyyatçıların fikrincə, oxucu
həmişə gülməyə hazırdır. Söhbət xüsusi
yumoristik mətnlərdən yox, dramatizm
və apokaliptikadan da üstün deyinməklə
əlaqəli gülüş poetikasından gedir. Gülüş
bu gün həm katarsis, həm də fəlsəfidir,
onda sağlam estetik reaksiya təklif edən
ehtiras və süjet mövqeyinin miqyaslılığı
var. Pelevində, məsələn, gülüş dzenbuddist obrazının bədii didaktikasıyla
tamamilə səsləşir. Buddist pritçasının
harda, müasir lətifələrin harda olduğunu
həmişə anlamaq olmur və bu qeyrimüəyyənlik sərhədləri yazıçıya imkan
verir ki, küçə marjinalının
normativsizliyinə şərqin fəal yüklənməsini
gülüş hədəfinə çevirsin. “Biz söyüş
söymürük, biz azadlığı cansıxıcı
normativlərdən qurtarırıq, bizim leksik
səviyyəmiz – qəliblərin çözülməsi nişanəsi
kimi – yaramaz gülüşlərimizdir”, –
müasir ritorik prosesin üzvləri bu cür
deyə bilərlər. Gülüş – həm də
“Mənimçün fərq etməz”lə “Qorxulu bir
şey yoxdur” dalğalarını birləşdirən yeni
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cəsarət formasıdır.
Müasir qəhrəmanlardan danışmaq
çətindir; insanlar dünyada ideyasız
yaşayıb sevinirlər ki, qəhrəmanlar çox
olsa da, qəhrəman yoxdur. Tələskənliyin
zərərlərini anlayan (Kundera, Pelevin,
Uelbekin mətnləri), dünyəvi pərdəarxası
və entropiya ilə mübarizə aparan (Faulz,
Züskind, Brükner, Sorokin, Eko, Şarov,
Murakami çoxdan vəfat etsə də, hələ də
məşhur olan Mişima, Kortasar, Millerin
mətnləri) ağıllı boşluqpərəstlər var ki, öz
məxsusi yollarının intellektual izahını
verməyə hazırdırlar. İnsan taleyinin əsl
mənada məğzə varılan keyfiyyətli şəkilləri
elə də çox deyil, lakin triksterlərin
tapılması problemi yaşanmır. Kultroloji
qəhrəmanın əcaib və şər inversiyasını
təqdim edən bu tip personajlara bir çox
mətnlərdə rast gəlmək olar. Müasir
qəhrəman Xilaskar İsa deyil; o, İsa
üstəgəl İudadır, yekunda – təntənəli
ambivalentlikdir; yuxarı doğru
hərəkətdəki aşağı doğrululuğa meyillilik.
Rok-poeziyada həlak olanların bu neqativ
qəhrəmanlığından tez-tez bəhs edilir:
“cəhənnəmdən Nirvanaya” (“Master”),
“kim ki cəhənnəmə könüllü düşür,
xeyirxah mələklər ona heç bir zərər
vermir” (“Aqata Kristi”), “işıq dənizi və
ya bir ovuc külə çevrilərəm” (“Kipelov”),
“hara yıxılmağımdan, kiminlə
döyüşməyimdən asılı olmayaraq, heç kim
nə qalib oldu, nə məğlub” (“Vətəndaş
birliyi”). Son onilliklərin mətnlərində İuda
mövzusuna çox rast gəlmək olur (macar
Silvester Erdeqin “Adsız məzar”, Yuriy
Naqibinin “Sevimli şagird”, Ernst Butinin
“Se insan”, polyak Henrix Panasın
“İudadan evangeliya” əsərləri) və bu
personaj gümüşsevərlik hərisi faydasız
satqın deyil, İsanın adətən planların
yerinə yetməsi üçün şüurlu şəkildə
çarmıxa çəkilməyə gedən ən yaxın dostu
və silahdaşıdır.
Bəziləri müasir vahidlik anlayışında
apostasiyadan (dində münafiqlik) –
müəllif, mətn və qəhrəmanların Allahdan
qaçışından danışırlar. Lakin ədəbiyyatın
missiyası dini həqiqətləri
illüstrasiyalaşdırmaq və onun insan
üzərindəki təsirini göstərməklə
110

məhdudlaşmır. Müasir mətn
konfessionallığa nizamlanmayıb daha çox
başqa faydaları güdür: müqəddəs
yaratmaqdan əl çəkib daxili fariseylikdən
qurtulmağa çalışır. Saxta ümidin rassional
forması kimi sektalardan insanı
zərərsizləşdirmək kifayət qədər yüksək
missiyadır, çünki inam dayanıqsız olanda
həyatı da bir heçliyə çevirir. Müasir
ədəbiyyat inam tələb etmir, o, maraqlı
illüziyaları izləyən, lakin bunu şəxsi həyati
məsələyə çevirməyə hazırlaşmayan
şüurun gücünə əminliyi dəstəkləyir.
Ədəbi mətnin həqiqilik və tarixi güvənlilik
prizmasından qəbul olunması Den
Braunun “Da Vinçi kodu” romanıyla baş
verən kimi adekvatlığa köklənməyən
ikiqat təhlükəliliyə çevrilir. KİV oxucuları
inandırmağa çalışanda ki, həm tematik,
həm də stilistik cəhətcə pis romanda
tələbat mədəniyyətinə məxsus
peyğəmbər haqda həqiqətlər açılır, onda
sərfəli maliyyə qalmaqalı axtaran
ədəbiyyatın devalivasiya təhlükəsi üzə
çıxır. Yeri gəlmişkən, müasir ədəbiyyatla
maraqlanan və onun mahiyyətini anlayan
insan özünü bu virusdan qorumağı da
bacarmalıdır. Ədəbiyyat o zaman yalan
danışmağa başlayır ki, özündənrazılığa
qapılaraq dəqiq tarixin, dini motivlərin və
hüquqi qanunların həqiqi təqdimatçısı
olduğuna inandırmağa çalışır. Nə vaxt
ədəbiyyat sərbəst oxucunun şəxsi
interpretasiyasına açıq olan fantaziya
kimi təqdim edilir, bu zaman o, yalan
tanımır.
Müasir ədəbiyyatın klassizm,
romantizm və ekzistensializmdə olduğu
kimi öz şəxsi mifi varmı? Postmodernizm
haqqında son onilliklərin
dekonstruksiyasında baş vermiş totallığı
anlamağa kömək edən dəqiq termin kimi
danışırlar. Lakin indi bu termin bir bədii
dünyanı digərindən ayıran təcrübi metod
kimi o qədər də effektiv deyil.
Postmodernizm – Barns və Qalkovskiy,
Faulz və Yerofeyev, Blanşo və Sorokin,
Paviç və Pelevin, Ransmayr və Züskind,
Kalvino və Pepperşteyndir. Qəribəsi
budur ki, bu isimlərin əksəriyyəti
postmodernist olduqlarıyla razılaşmırlar.
Şəxsiyyət və subyektiv texnikanı tükədən
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bir anlayış həcminin solğun metodikasına
qarşı elə doğru da edirlər. Lakin yenə də
postmodernizmin bir çox (hamısı deyil)
ədəbi təcrübələr üzərində dominantlığını
qəbul etsək, onda növbəti cizgilər qeyd
olunmalıdır: mətnin didaktikasına
aidiyyatı olan neqativ katarsis konsepsiya
ilə razılaşmaq; pafoslu optimistlər və
moizəçilərə inamsızlıq; dil oyunları, leksik
yeniliklər və sonsuz süjet
transformasiyalarına hazırlıq; klassik
rituallardan, həyat və incəsənətə xidmət
forması kimi realizmdən qurtuluş; ruhu
boşluğa çıxaran bütün yeni yanaşmaları,
daxilində incəsənət olan, lakin həyat
olmayan hər bir obrazın virtuallığını
genişləndirmək. Yəqin ki, ədəbiyyatın ən
tələb olunan postmodern mifi Borxesdir.
Əslində, Borxes nə edirdi? O, istisnasız
olaraq bütün estetik obraz və ruhi
ideyalarla maraqlanaraq, eyni zamanda,
heç birinin prioritet və dominantlığını
qəbul etmirdi. Simuklyar şəxsiyyətlərin
yaradılması – qəhrəmanı yox, sakit və
asanlıqla ironiklik nümayiş etdirən müəllif
qarşısında dəliyə çevrilən, yanıb-yaxılan
instansiyaların nəql edilməsi bacarığını
önə çəkirdi. Biliklərin bolluğu, möcüzəvi
münasibətlərə yol açan və hələ müraciət
olunmamış uydurmaları tərtib edən
arxetiplərlə virtuoz şəkildə davranmaq.
Bütün fikirlər buna cəmlənir ki,
bütünlüklə ədəbiyyatda (hətta,
ilahiyyatda) artıq dahiyanə süjetlər
yaradılıb, lakin sözlərdən doğulmuş
ibarələrin sonsuzluğu bir ümid yeri
saxlayır. Ədəbiyyatı bütünlüklə əhatə edə
bilməsə də, Borxes bir çox bədii sahələrə
öz təsirini buraxıb.
Tərəfimizdən təqdim edilən bu
problemlər kontekstində ədəbiyyatçı nə
etməlidir? Bəşərin böyük ədəbiyyatı
vardı, indisə sanki bu dövr bitib: bu
yöndən klassika yaxşı, postmodernizm
zərərli görünür? Əgər bu belədirsə, onda
elə ədəbiyyatçılar da bitəcək, səliqəli
müəllif və mətnlərlə artıq muzeyşünaslar
məşğul olacaq. Heç kim bizi indi
yaradılan bədii hadisələri sevməyə
məcbur etmir. Əgər bir ədəbiyyatsevər
yetkinlik dövründə Turgenev və Stendalı,
Dostoyevski və Tomas Mannı oxuyursa,
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bu, artıq daxili filoloji mədənniyyətin
keyfiyyət göstəricisidir. Bədii
psixologizmin dərinliyinə və arxetip
süjetlərin bitkinliyinə görə konstant
baxışdan klassika müasirlikdən üstündür.
Lakin müasir ədəbiyyat daha dinamik
prosesdir, onun keyfiyyəti hələ yaşayıb
yaradan müəllifin bitməmişliyə müdaxilə
etmək və səsini daha güclü çıxarmaq
imkanlarını əldə saxlamaqdan asılıdır.
Tez-tez deyirlər ki, indi ədəbi proses
yoxdur: mövzular ucuz, yazarlar qəddar,
konfliktlər axmaq, qəhrəmanlar
maniakaldır. Əgər ədəbi proses
yoxdursa, deməli, tənqidçi və
ədəbiyyatçılar lazım olan işlə məşğul
deyillər. Deməli, onlar dahiliyin yoxa
çıxmasından yaranan üzüntü və
yorğunluğunu aşaraq, bir bədii dünyanın
digərilə necə dialoqa girdiyini, zamanın
ümumi süjetinin necə yarandığını, təkcə
ədəbiyyat barədə elm çərçivəsi mahiyyəti
daşımayana necə nəzarət edildiyini
görməlidirlər. Pelevin buddizmi qlamur
münasibətlərə çevirirsə, Uelbek
apokaliptik romanlar yaradırsa, Prilepin
həyata sevgi üçün aktiv qəhrəman
axtaranda Kundera gərəksiz sürətlərin
fəth edilməsi fikrilə oxucunu rahatladırsa,
Proxanov informasiya sivilizasiyası
şərtləri altında qəhrəmanlıq eposunu
müqəddəsləşdirərkən Koelho tez işıq üzü
görmək üçün yeni mətn hazırlayırsa,
Kuzneçov və Soljenitsini, Paviç və
Selinceri nisbətən çoxdan, Markes və
Ekonu yeni itirdiyimizin fərqindəyiksə –
onda ədəbi proses var. Daha doğrusu, o,
ilk növbədə öz-özü üçün darıxdırıcı
olmayanın şüurunda öz kəşfini gözləyir.
Tərcümə etdi: Səbuhi Şahmursoy
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İslamda yeddi rəqəminin sirri və
N.Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poeması

Sədaqət Əsgərova
fil.ü.f.d
Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı bir çox
alimlər tərəfindən tədqiqat obyekti kimi
seçilmişdir. Lakin buna baxmayaraq,
onun yaradıcılığında tədqiqata cəlb
olunacaq istiqamətlər hələ də öz
aktuallığını itirmir.
“Yeddi gözəl” poeması Nizami
Gəncəvinin yeni insan axtarışlarıdır.
Çünki şair tərəfindən təkcə
hökmdar surəti yaratmaq məqsədilə
yaradılmamışdır. Poemada Bəhram
aparıcı qəhrəman olsa da, əsərin süjetini
yeddi gözəl təşkil edir. Poemanın
əvvəlində Bəhramın anadan olması,
Yəmənə göndərilməsi təsvir olunur.
Bütün bu hadisələr axını Bəhramı yeddi
gözələ yaxınlaşdırır. Bəhram bir müddət
atasının ölümü ilə əlaqədar yeddi gözəli
unutmuş olsa da, əslində hadisələr
onların ətrafında cəmlənir.
Məqsədimiz “Yeddi gözəl”
poemasını təhlil etmək yox, N.Gəncəvi
yaradıcılığında yeddi rəqəminə tez-tez
müraciət və simvollarla dolu, “Xəmsə”yə
(beşliyə) daxil olan bu əsərin bir sıra
mistik xüsusiyyətlərini araşdırmaqdır.
7 rəqəmindəki sirr, müqəddəslik nədir?
Sadalamaya fikir verək: Göyün 7 qatı,
yerin 7 qatı, həftənin 7 günü, göy
qurşağının 7 rəngi, insanın yeddi bədəni
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var, “Quran”ın “Əl-Fatihə” (kitabı açan)
surəsi yeddi ayədən ibarətdir, Allahtəala Ad qövmünün üzərinə yeddi gün
külək əsdirmişdir, Peyğəmbər səllallahu
aleyhi və səlləm Allaha dua etmişdir ki,
onun camaatına Yusif əleyhissəlama
göndərildiyi kimi yeddi il – yeddi illik
aclıq – göndərməklə ona kömək etsin,
Yusif peyğəmbərin yoldaşının yuxusunda
gördüyü buğdadakı sünbüllərin sayı yeddi
idi və sədəqənin savabı yeddi yüz dəfə
bundan çox artırılır və s.
Bu sadalamanı artırmaq da olar.
Çoxsaylı funksiyaya malik olan
yeddi rəqəmini müxtəlif istiqamətlərdə
araşdırmaq mümkündür. Yeddi rəqəmi
yalnız İslam dinində müqəddəs hesab
olunmur. Digər dinlərdə də (xristian,
buddizm) yeddi rəqəmi öz müqəddəsliyini
qorumaqdadır. İstər xristian, istərsə də
buddizm dinində yeddi rəqəminin özünün
spesifik açıqlamaları var. Lakin biz digər
dinlərdə deyil, yalnız İslam dinində bunun
dərinliyinə varmağa çalışacağıq. Çünki,
burada inam və etiqad kultu özünü
sərgiləyir.
Yeddi rəqəminin xüsusiləşdirilməsi
Allah-təalanın möcüzəsi ilə bağlıdır.
Dünya altı günə xəlq olunsa da, Allahtəala insanın yaradılışını yeddi mərhələdə
tamamlayır. Yeddinci gün hər şey
tamamlanır. Həftənin də yeddi günü
var. Bu günlərin hər biri dini nəzərdən
on dörd məsumlara aiddir. O günlər
həzrətlərin adı ilə bağlıdır. İmam Əliyyən
Nəqi(ə)-dan belə mötəbər bir hədisdə
belə rəvayət olunur: Şənbə- həzrət
Peyğəmbər (s)-ın adı ilə, Bazar – həzrət
Əli(ə) –ın adı ilə, Bazar ertəsi – imam
Həsən və imam Hüseyn(ə) adı ilə,
Çərşənbə axşamı – imam Zeynəlabidin
(ə)-ın, imam Məhəmməd Baqir (ə)-ın və
imam Sadiq (ə)-ın adı ilə, Çərşənbə imam Museyi Kazım (ə)-ən, imam Rza
(ə)-ın, imam Məhəmməd Taqi (ə) və
imam Əliyyən Nəqi (ə)ın adı ilə, Cümə
axşamı – imam Həsən (ə)-ın adı ilə,
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Cümə günü – imam Zaman (əc) ın adı ilə
bağlıdır.
Altı günə xəlq olunmuş
bəşəriyyətin varlığı yeddinci günündə tam
halını alır və bu günlərin hər biri on dörd
məsuma aid oduğu üçün yeddi rəqəmi
müqəddəs hesab olunur.
Əsl həqiqətdə isə bu
hadisə (yəni 7 rəqəminin müqəddəsliyi)
Məhəmməd peyğəmbərin “Merac”ı ilə
bağlıdır(S.Ə.). Bildiyimiz kimi Merac –
çıxmaq, yüksəlmək deməkdir. Quranda
bu hadisə “İsra” adlanır. “İsra” – gecə
gəzintisi deməkdir. İslamın tarixinə
istinadən məlum məsələdir ki, Allahtəala Məhəmməd peyğəmbərə Cəbrayıl
əleyhissəlam vasitəsilə “Büraq” adlı at
göndərmiş və Məhəmməd peyğəmbər bu
atın vasitəsilə göyə qalxmışdır. Səmada
isə peyğəmbərimiz 7 qatdan keçmişdir.
Peyğəmbərimiz hər qatdan keçdikcə bir
müqəddəslə rastlaşmışdır:
1-ci qatda(səmada) – Adəm
əleyhissəlamla
2 –ci qatda - Yəhya və İsa
əleyhissəlamla
3-cü qatda – Yusif əleyhissəlamla
4-cü - İdris əleyhissəlamla
5-ci qatda - Harun əleyhissəlamla
6-cı qatda - Həzrəti Musa ilə
7-ci qatda – Həzrəti İbrahim ilə
Hər qatda rastlaşılan müqəddəs
Peyğəmbərimizə (Meracda) insanın
kamilləşməsi üçün məsləhətlər, əxlaqi
nəsihətlər və s.sifətlər aşılamışdır.
Deməli, 7 rəqəmi məhz buna görə
İslam dinində müqəddəs hesab olunur.
Kamil insan konsepsiyası isə
N.Gəncəvinin yaradıcılığının ana xəttidir.
Təsadüfi deyil ki, professor T.Məmməd
“Mədəniyyətlərin inteqrasiyasında
özününküləşdirmə (M.Peyğəmbərin
meracı N.Gəncəvinin və Xorxe
Luis Borxesin yaradıcılığında) adlı
məqaləsində Meracnamənin ayrıca
janra çevrilməsini N.Gəncəvinin adı
ilə bağlayır, dəyərli alim T.Kərimli isə
“Nizami “Xəmsə”sində meracnamə
janrı” monoqrafiyasında “..meracnamə
Nizami yaradıcılığında konkret bədii janr
səviyyəsinə qaldırılmışdır”deyir.
Qayıdaq 7-nin üzərinə sonradan 2
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qatın əlavə olunmasına. 7+2=9 Bəs bu
iki nədir? Bu iki isə birincisi – ağıl, ikincisi
isə – ilahi eşqdir. 7 qatı keçdikdən sonra
Peyğəmbərimiz Sidrətül-Müntəhaya
çatır. Bu da səmaları və cənnətləri
qucaqlayan ulu varlıq ağacıdır. Buna
görə də 7 ilə 9 da müqəddəs rəqəm
hesab olunur və belə bir sual yaranır ki,
iradə azadlığı, ağlın fərd və cəmiyyət
dəyərlərində rolu, eyni zamanda ilahi
eşqin Tanrı və insan münasibətlərinin
tənzimlənməsində iştirakı nədən
ibarətdir? Bu suala tədqiqatın növbəti
hissəsində cavab axtarmağa çalışacağıq.
Cavablandırma isə İslam dinindən
başqa Buddizm və Xristianlıqda yeddi
rəqəminin niyə müqəddəs hesab
olunması müqayisəsində öz əksini
tapacaq.
Ümumiyyətlə, N.Gəncəvinin
“Yeddi gözəl” poemasında inam və
etiqad kultunun işlənmə istiqamətini
biz Tağı Xalisbəylinin “Nizami
Gəncəvi və Azərbaycan qaynaqları”
monoqrafiyasında oxumuşuq və həmin
cədvəli bir daha nəzərdən keçirmək
istərdik.
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Bu cədvəldə 7 qat öz əksini tapmır,
hansı ki, yuxarıda tədqiqata cəlb edilir.
Digər tərəfdən isə buradakı Bəhramın
və geyiminin rəngləri də diqqətdən
yayınmadı. Yaşıl rəng İslam rəngi, ən
müqəddəs gün isə cümə günü hesab
olunur. Belə olduğu halda nəyə görə bu
cədvəldə yaşıl rəng məhz cümə gününə
deyil, bazar ertəsi gününə təsadüf
olunur?
Yeddi rəqəminin başqa bir istiqamətinə
fikir verək. Sufilikdə Məqam var və bu
Məqamın 7- (tövbə, vərə, zöhd, fəqr,
səbr, təvəkkül, riza) olduğu göstərilir.
Kamilləşməyə doğru gedən yoldakı
insanda mütləq sufilərdəki sadaladığımız
bu 7 əsas olmalıdır. N.Gəncəvi də
“Yeddi gözəl” poemasında Bəhram
Guru 7 gözəllə (Furək, Yəqnəmaz,
Nazpəri, Nəsrinnuş, Azəryun, Humay,
Dürsəti) qarşılaşdırır. Belə bir sual
ortalığa çıxır ki, müəllif nəyə görə
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əsas qəhramanı – Bəhram Guru bu
yeddi gözəllə qarşılaşdırır? Çünki, bu
qızların danışdıqları nağıllarda Bəhram
Gur səbir, düzlük, saf məhəbbət, bilik
qazanmaq, qəhrəmanlıq və s. kimi
etik-əxlaqi dəyərləri qiymətləndirir.
(Baxmayaraq ki, Bəhram Gur sonda
qızlardan əl çəkməli olur). Biz bu 7
gözəllə Bəhramın qarşılaşdırılmasında bir
qədər yuxarıda sadaladığımız sufilikdəki
7 məqamın önə çəkilməsini görürük.
Deməli, “Yeddi gözəl” poemasındakı
hekayələr poemanın ümumi qayəsi ilə
birləşərək xeyirin şər üzərində qələbəsini
təsdiq etməklə, bizə bir sıra inam və
etiqad kultunun açılmasına kömək
edərək rənglərin və rəqəmlərin mistik
aurasındakı faktları sərgiləyir.
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ƏDƏBİ CƏRƏYANLARDAN BİR AZ...

Elxan Nəcəfov
XX əsrin əvvəllərində Avropada
təşəkkül etmiş digər bir ədəbi cərəyan
dadaizmdir. Dadaizm 1916-1922ci illərdə Qərbi Avropa ədəbiyyatı və
incəsənətində mövcud olmuş modernist
cərəyandır. Dadaizm cərəyanının banisi
şair Tristan Tsara 1918-ci ildə bu sözün
mənşəyi haqqında yazırdı: “Kru adlı
zənci qəbiləsinin dilində dada müqqəddəs
inəyin quyruğu mənasını verir. İtaliyanın
bəzi vilayətlərində bu sözlə uşaqlar
üçün taxta at oyuncağını adlandırırlar.
Rus dilində isə da, da – bəli, bəli
deməkdir. “Dada” sözü uşaq qığıltısını
bildirən təqlidi söz kimi də qəbul edilə
bilər. Beləliklə, bu sözün mahiyyətində
mənasızlıq durur ki, o da dadaizm
cərəyanını çox yaxşı səciyyələndirir”.
Dadaizm İsveçrədə anarxist təbiətli
yaradıcı ziyalılar mühitində meydana
gəlmiş, sonradan digər Avropa ölkələrinə
də yayılmışdır. Dadaistlərin fikrincə, I
Dünya müharibəsinin yaratdığı zülm
və qəddarlıq bu dünyada həyatın
mənasızlığını bariz şəkildə ortaya qoydu.
Onlar iddia edirdilər ki, məntiq və
rasionallıq dünyada müharibələrin və
konfliktlərin əsas səbəbidir. Ona görə də
dadaizmin əsas prinsipləri irrasionallıq,
sistemsizlik, ədəbiyyat və incəsənətdə
hər cür standart və kanonların rədd
edilməsidir. Bu etiraz dadaistlərin
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İncəsənətin bütün sahələrində
ideologiya həmişə olub. Bu ya
şəxslərin – ideoloqların nəzəri
əsaslarına söykənib, ya da dövlətin.
İstənilən halda bütün ideologiyaların
mənbəyi insana söykənir. Müasir
ədəbiyyatımızda xaotik bir vəziyyət
var. Yaradıcılıq məfkurəsi baxımından
harda dayandığını təyin etməyən
yazıçılar, şairlər çoxdur. XX əsrin
əvvəllərində daha çox realizm və
romantizm ədəbi cərəyanı ətrafında
qütbləşə bilən ədəbiyyatımız müasir
dövrdə ədəbi məktəbsiz qalıb. Yəni
hansı sənətkarın hansı fəlsəfəyə,
yanaşmaya – cərəyana meyilləndiyi
tam aydınlaşa bilmir.
Bu sonra ədəbiyyatımızın
mövqesizliyi kimi başa
düşülməyəcək ki?
Dünya ədəbiyyatından daha çox
inteqrasiya etmək üçün bunları
bilmək faydalıdır.

əvvəli jurnalın 3-cü buraxılışında
əsərlərini, adətən, özbaşınalığa,
anarxizmə çevrilirdi. 1922-ci ildən
sonra dadaizm Fransada sürrealizmlə,
Almaniyada ekspressionizmlə əvəz
olunmuşdur.
Modernizmin qalıqları üzərində
formalaşan, amma daha radikal bir
ədəbi cərəyan isə avanqardizmdir
(fr. avant – qabaq, irəli; garde – qorumaq,
mühafizə etmək). Özündə müxtəlif
ədəbi cərəyanları da birləşdirə bilən
avanqardizm ədəbiyyat və incəsənətdə
yaradıcılıq ənənələrini inkar edən
cərəyanlara verilən ümumi addır.
Bədii əsərdə özünü, əsasən, ifadə
tərzində, məzmun və formada, dil-üslub
xüsusiyyətlərində göstərir. Avanqardizm
XX əsrin 20-ci illərində yaranmış, 30cu illərdə, sosializm realizmi yaradıcılıq
metodunun təşəkkül tapması ilə
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fəaliyyət sahəsi daralmışdır. XX əsrin
90-cı illərindən başlayaraq Azərbaycan
ədəbiyyatı və incəsənətində də təzahür
edib. Avropada dadaizm, sürrealizm,
futurizm, kubizm cərəyanlarının
nümayəndələri avanqard ədəbiyyatın
nümayəndələri hesab edilir.
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində
Avropada pessimizm və düşkünlük
əhvali-ruhiyyəsi hiss olunur və bu
incəsənətin müxtəlif sahələrində
müşahidə edilir. Bu əhvali-ruhiyyə
bədii ədəbiyyatdan da yan keçməyərək
dekadentizm (fr. décadent –
düşkünləşmiş) – ədəbi cərəyanında
daha çox hiss olunur. Dekadentizm
modernist cərəyandır. Dekadentizmin
əsas leytmotivi ölüm və axirət, tarixən
formalaşmış mənəvi dəyərlərdən
imtinadır. Digər modernist cərəyanlar
kimi dekadentizm də ifrat estetizm,
individualizmlə xarakterizə olunur,
sənətdə ənənəvi meyillərə, xüsusilə
naturalizmə və akademizmə qarşı çıxırdı.
Dekadentçilər sosial-siyasi problemlərdən
uzaq olmağı sənətdə azadlığın əsas
şərti və təzahürü kimi qəbul edirdilər.
Onlar ölümü, pozğunluğu və əxlaqsızlığı
tərənnüm edir, sənətdə zahiri gözəlliyə və
bədii formanın rəngarəngliyinə can atır,
özləri üçün bir çox simvolik işarələr və
üslubi vasitələr yaradaraq fikirlərini daha
çox işarələrlə bildirirdilər.
XIX əsrin sonundan XX əsrin
ortalarına qədər müxtəlif əqidə və
yaradıcılıq metoduna malik yazıçıları
birləşdirən impressionizm
( fr. impressionnisme > impression təəssürat; termin olaraq 1874-cü ildə
K.Monenin “Təəssürat” adlı rəsm əsəri
sərgiləndikdən sonra yaranmışdır) bədiiestetik cərəyanı XIX əsrin 60-70-ci
illərində Fransada təşəkkül tapmışdır.
Dəqiq düşünülmüş formanın olmaması,
ani təəssüratların ötəri, lakin daxili
vəhdət və əlaqədə verilməsi impressionist
üslubun səciyyəvi cəhətləridir. Cərəyanın
ən görkəmli nümayəndələri K.Hamsun,
M.Prust, O.Uayld, K.Mone, O. Renuar,
E. Deqa, K. Korovin idi. İmpressionistləri
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ətraf aləmdə sənətkarın öz əhvaliruhiyyəsinə hər şeydən çox cavab verən
müstəsna cəhətlər tipik cəhətlərdən
daha artıq cəlb edirdi. M.Pristlinin
“İtirilmiş vaxtın axtarılması” romanında
Venesiyanın təsviri çox səciyyəvidir:
burada eyni bir şəhər hər dəfə tamamilə
başqa cür görünür; çünki qəhrəmanın
görünüşü, əhvali-ruhiyyəsi və dünyanı
qavrama qabiliyyəti dəyişir.
XX əsrin I rübündə Avropa
ədəbiyyatında, ən çox Almaniyada,
Avstriyada, Belçikada, Macarıstanda və
Rumıniyada yayılmış cərəyanlardan biri
ekspressionizm (fr. expressionnisme;
expression– ifadə) cərəyanıdır. Bu
cərəyan incəsənətdə geniş yayılmış,
subyektiv idealizmə əsaslanan cərəyan
idi. Ekspressionist ədəbi əsərlərdə
canlı, konkret xarakterləri son dərəcə
ümumiləşdirici surətlər əvəz edir.
Ekspressionizm poeziyada mücərrəd
obrazlara, dilin ifadəliliyinə həddindən
artıq aludəçiliklə xarakterizə olunur.
Nəsrdə, əsasən, ağlasığmaz təsvirlər,
məntiqi əlaqəsi olmayan, yuxunu
xatırladan hadisələrin təsviri əsas yer
tutur. Ekspressionizm termini mətbuatda
ilk dəfə 1911-ci ildə “Fırtına” (Der
Sturm) jurnalının təsisçisi Q. Valden
tərəfindən işlədilmişdir.
Futurizm (lat. futura - gələcək)
— XX əsrin əvvəllərində Avropa
ədəbiyyatında yaranmış avanqard
cərəyan. Avanqardizmin, formalizmin
radikal variantı olan Futurizm ilk dəfə
İtaliyada meydana gəlmiş, sonra Rusiya
və digər Avropa ölkələrində yayılmışdı.
Bu cərəyanın banisi italyan şairi Filippo
Marinetti idi. «Gələcəyin incəsənəti»ni
yaratmağa cəhd edən futuristlər mədəni
irsi, onun estetik, bədii, mənəvi-əxlaqi
sərvətlərini rədd edir, bədii, poetik
dilin əleyhinə çıxır, öz əsərlərində,
vulqar sözlərə, jarqona, sənəd üslubuna
geniş yer verirdilər. Onlar sənaye
sivilizasiyasının təbliği və müasir böyük
şəhərin inkişafını tərənnüm edirdilər.
Estetik prinsiplərinin ümumiliyinə
baxmayaraq, futurizm ayrı-ayrı ölkələrdə
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müxtəlif ideya meyilləri ilə fərqlənmişdir.
Nümayəndələri U.Boççoni, C.Balla,
L.Russola, Rusiyada Burlyuk qardaşları,
V.Mayakovski, V.Xlebnikov olmuşdur.
Səslənmə baxımından oxşar olan
imajizm və imajinizm cərəyanları baxış
tərzi və yaranma coğrafiyası baxımından
fərqli idilər. İmajizm (ing. imagism
> image – obraz) XX əsrin 10-cu
illərində ingilis və amerikan poeziyasında
yaranan modernist cərəyan olub.
İmajizm ənənəvi poetik formaları, bədii
düşüncədə istənilən ehkamı rədd edən bir
cərəyan kimi meydana gəldi və XX əsr
dünya ədəbiyyatına xeyli təsir göstərdi.
İngilis şairi Tomas Hyumun 1908-ci
ildə dərc olunmuş “Payız” şeiri qeyri-adi
obrazları və bənzətmələri ilə imajistlərin
manifestinə çevrildi. Bu cərəyanın digər
məşhur nümayəndələri E. Paund və
F.Flint idi. İmajistlər təbiəti tərənnüm
edir, ani təəssüratların bədii təcəssümünə
çalışırdılar. Onlar iddia edirdilər ki,
bədii yaradıcılığın əsas vəzifəsi ictimai
məna, ideya və məzmunla əlaqəsi
olmayan yeni obrazlar, sözlər axtarıb
tapmaqdır. Bu obrazların öz-özlüyündə
də müstəqil mənası olmalı və bir söz,
bir obraz digəri ilə məna əlaqəsi tələb
etməməlidir. İmajistlər qafiyə və vəzndə
də eksperimentlər aparırdılar. Məhz onlar
poeziyada ağ şeir və verlibrin ənənələrini
yaratdılar.
imajinizm isə XX əsrin 20-ci
illərində rus poeziyasında obrazı bədii
yaradıcılığın əsası sayılan ədəbi-estetik
cərəyan idi. İmajinizmin yaranmasında
rus futurizminin böyük rolu olmuşdur.
İmajinistlər öz şeirlərində sözün həqiqi və
məcazi mənasından yaradılan metaforik
zəncirə xüsusi önəm verirdilər. Onların
yaradıcılığı üçün epataj və anarxist
motivlər xarakterik idi. Rusiyada İ.-in ən
görkəmli nümayəndələri A.Marienqof
və S.Yesenin idi. Onlar 1918-ci
ildə Moskvada “İmajinistlər ordeni”
yaratmışdılar. Sonradan bura digər rus
yazıçıları da qoşuldular. İmajinistlərin
öz mətbu orqanları, hətta nəşriyyatları
var idi. İ. və imajizm etimoloji cəhətdən
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eyniköklü terminlər olsa da, bədii-estetik
baxımdan onların arasında heç bir əlaqə
yoxdur.
Təqribən eyni dövrdə Rusiyada
konstruktivizm ( lat. constructio –
qarşıdurma, mübarizə ) cərəyanı da
formalaşırdı. Bu daha çox estetik
istiqamət, bədii üslub idi. Konstruktivizm
incəsənətin müxtəlif sahələrini –
ədəbiyyatı, memarlığı, rəssamlığı əhatə
edirdi. Konstruktivistlərin əsərlərində
əsas mövzu mükəmməl texniki
konstruksiyalar, sənaye nailiyyətləri
idi. Poeziyada K. dil və üsluba nəsr
elementlərinin gətirilməsi, peşə leksikası
və jarqona müraciət, lirik emosiyalardan
imtina ilə müşayiət olunurdu.
Konstruktivizmin əsas nümayəndələri A.
Pevsner, N. Qabo, Kazimir Maleviç
olmuşdur.
Fransada I dünya müharibəsi
ərəfəsində (1908-ci ildə) impressionizmə
cavab olaraq meydana gəlmiş kubizm,
1930-cu illərə qədər davam etmişdir.
İncəsənətdə ən parlaq nümayəndələri
Sezan və Pikasso olmuşdur. Əsas
prinsipi obyektiv aləmi həndəsi fiqurların
vasitəsilə əks etdirmək idi. Kubizmin
ədəbiyyatda təzahür forması şeri
formaca həndəsi fiqurlara oxşatmaq,
lirizmdən uzaqlaşaraq texniki leksikadan
istifadə etmək idi. Bununla belə,
Kubizm ədəbiyyatda geniş yayılmadı.
Maks Jakob, Jan Kosteau kimi
nümayəndələrinin adını çəkmək olar.
Hazırladı: Elxan Nəcəfov
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Dünyaca məşhur
sənət növləri
Miniatür sənəti

Miniatür sənəti Şərq xalqlarının
çoxəsrlik incəsənət tarixinin ən maraqlı
səhifələrindən biridir. İncəsənətin bu qolu
Qərbdə geniş yayılsa da, öz başlanğıcını
Şərqdən alıb. Təsviri sənətin xüsusi bir
növü olan miniatür özünü daha çox
kitab illüstrasiyası kimi göstərir. O, öz
inkişafını klassik Şərq poeziyasına
borcludur.Təbriz miniatür məktəbi Şərq
miniatüründə özünəməxsus yer tutur.
Azərbaycanda bu sahədə yaradılmış ən
güclü əl işləri hazırda dünyanın böyük
muzey və kitabxanalarında saxlanan
Firdovsinin «Şahnamə»si və Nizaminin
«Xəmsə»si, Sədi və Hafizin, Cami və
Nəvainin, Xosrov Dəhləvinin əsərlərinə
çəkilmiş miniatürləridir.
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Koodiyattam

Hindistanın Kerala ştatında ifa
olunan Sanskrit teatr növüdür. 2000dən çox yaşı olduğu iddia edilən bu teatr
hindu məbədlərində sanskrit dilində ifa
edilir. Tamaşanın ifası zamanı mizhavu,
kuzhittalam, etakka, kurumkuzal və sanku
adlı musiqi alətlərindən istifadə olunur.
Ənənəvi olaraq bu tamaşa Çakyarlar və
Nanqyarramalar (kasta qadınları) tərəfindən
ifa edilir.
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sənət dünyası

Dünyanın ən nazik
xalçası

dövrünə qədər getdiyi güman edilir. Bu
sahənin inkişafında və yayılmasında
monqolların xüsusi rolu olub. İlk dəfə
ayaqla hərəkət edən çarx sistemi
onların dövründə yaranıb. Bu vasitə ilə
səhəng,bardaq, yemək üçün müxtəlif
qablar hazırlanır. Türkiyədə Anadolu
bölgəsində, Azərbaycanda isə, əsasən.
Şəki, Naxçıvan, Ərdəbil, Təbriz kimi
şəhərlərdə geniş yayılıb.

Buta

Türkiyənin Hərəkə kəndində əl ilə
toxunulub. Əl işi «dünyanın ən nazik
xalçası» kimi Ginnesin Rekordlar
Kitabına düşüb.Xalçanı toxuyan Nuray
Kıvancın sözlərinə görə, xalçanın hər
santimetrinə 1024 ilmə vurulub. Kıvanc
onun təkcə ən nazik deyil, həm də ən
yüngül xalça olduğunu deyir. Çəkisi 15
qram olan xalçanın toxunmasına gündə
10 saat olmaqla, 5 il vaxt sərf edilib.

Dulusçuluq

Qönçə; badamabənzər naxış
növüdür. Azərbaycan ornament
sənətinin çox yayılmış bəzək
elementlərindən biridir. Birmənalı
olaraq, “buğa/puta” sozünün ilkin
mənası qədim türk xalqlarının mifoloji
təsəvvürlərində sakral xarakter daşıyan
rəmzlə bağlıdır. Zərdüşt təliminə
əsasən, buta Günəşin, müqəddəs
odun rəmzi, insanı bədnəzərdən,
xəstəliklərdən qoruyan pak alov dilinin
stilizə olunmuş təsviridir. Azərbaycanın
toponimikasında, folklorunda, tətbiqi
sənətində, memarlığında bu arxetipin
forma və variantları ilə bağlı çoxsaylı
misallar çəkmək olar: Misir ehramlarının
yaşıdı sayılan Qız qalasının konturları
yüksəklikdən butaya bənzəyir. Bakı
şəhərinin heraldik rəmzində də buta
təsvir olunub.

Azərbaycanda və Türk dövlətlərində
geniş yayılmış dekorativ-tətbiqi sənət
növüdür. Gil bişirilərək müxtəlif formalara
salınır. Dulusçuluğun necə yarandığı
bilinməsə də, onun köklərinin enolit
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Bonsay

Yaponiyada geniş yayılmış gül
budamaq sənətinə verilən ad. Və yaxud
dibçəkdə və kiçik məkanda cırtdan ağac
yetişdirmək sənətidir. Bonsay ilk dəfə
Çində yaransa da , adını yaponcadan
“boşqab” mənasını verən sözdən
götürüb. Bu sənət növündə ağacların
budaqları xüsusi budanaraq miniatür
formaya gətirilir. Beləliklə, evinizdə
dibçəkdə bir şam ağacı yetişdirilir.
Bununla da həm evinizdə yaşıllığın
həcmini artıra, həm də bu ağaclardan
meyvə əldə etmək mümkündür.

bu sənət növünün Çində yarandığı
güman edilir. Çində bu sənət I və ya II
əsrdə meydana çıxıb. Yaponiyadakı ilk
nümunələri isə Heian dövrünə (Qızıl
çağ) rast gəlməkdədir (794-1185). XIX
əsrin ortalarına doğru 70-ə yaxın fərqli
oriqami dizaynı yaradılıb. 1950-ci ilin
ortalarına doğru, 1945 Hiroshima atom
bombasının partlaması nəticəsində
Qan xərçəngi xəstəsi olan 11 yaşındakı
Sasaki Sadako xəstəliyinin yaxşılaşması
məqsədiylə durna quşu oriqamilərini
düzəltməyə başlamışdır. (Ənənəyə
görə 1000 ədəd durna quşu oriqamisi
düzəldib, arzu tutulduğunda, arzunun
reallaşacağına inanırlar). Sadako bu
cəhdiylə dünyada barış üçün də bir
simvol olmuşdur. Lakin 644 durna
quşu oriqamisi düzəltdikdən sonra
ölmüşdür, yoldaşları onun yerinə ədədi
tamamlamış və cənazə mərasimində
məzarına durna quşlarını qoymuşlar.
Bu hadisə Hiroshimada Dünya uşaq
barış gününün meydana gəlməsinə və
bu günün şərəfinə Sadakonun Seatledə
heykəlinin qoyulmasına vəsilə olmuşdur.
Hər il Avqust ayının 6-sında qeyd olunan
barış günündə, dünya səviyyəsində bir
çox uşaq tərəfindən edilən durna quşu
oriqamiləri Xirosimaya göndərilir.

Oriqami

Ənənəvi yapon kağız qatlamaq sənəti.
“Ori” qatlamaq, “gami” isə kağız
mənasını verir. Adı yaponca olsa da,
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