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Dinlərin yaranma 
səbəbləri və fəsadları

Şəmil Sadiq
Fil.ü.f.d.

Bu gün dünyanı bürümüş müharibələr 
və çaxnaşmaların əksəriyyətinin dini 
zəmində yaranan münaqişələrdən 
doğduğunu hamımız yaxşı bilirik. İnancsız 
bəşər ola bilməz. Mehmet Dikicinin dili 
ilə desək, «Din bir inancdır, lakin hər 
inanc bir din deyil» (1, 24). Amma bu 
inanclar ideologiya halına gəldikdə, dinə 
çevrildikdə böyük bir təhlükə mənbəyi 
olur. Bir halda ki bu təhlükə mənbəyinin 
pultu bir qrup insanın, imperialistin, 
dövlətin, xüsusən şər qüvvələrin 
əlində ola, o zaman o, daha böyük 
təhlükəyə çevrilir. Düzdür, bu pultun 
kütlənin öz əlində olması da, az təhlükə 
saçmır. Lakin planlı şəkildə yaradılan 
ideologiyalar elə planlaşdırıldığı üçün 
də insanlığa daha böyük zərbə vurmağa 
qadirdirlər. 

Türkiyə yazıçısı Cemil Meriç dediyi 
kimi, «həqiqət tərif edildikcə, təhrif edilir». 
Təhrif isə insanlığı yanlış istiqamətlərə 
aparır. 

Əgər tarixə nəzər salsaq, insanların 
kürəsəl dini ayrı-seçkiliyinin hardasa 
səngidiyi bir vaxtda - erkən orta əsrlərdə 
dindaxili münasibətlərin qızışdığını 
görərik. Bu, sonradan  yaradılmış 

məzhəblər, təriqətlər əsasında özünü 
göstərdi. Maraqlıdır, əgər bütün dinləri 
insanlara tək Tanrı göndərmişdisə, tək 
Tanrının çoxdinli sistem yaratmaqda 
məqsədi nə idi? Belə çıxır ki, ya hər dini 
yaradan bir başqa allahdır, ya da Tolstoy 
demiş «yerdəki dinlərin Tanrıya heç 
bir aidiyyatı yoxdur». Və ya tutalım ki, 
dinin dediyi kimi, dinləri Tanrı insanlara 
mərhələ-mərhələ göndərib, onları düzgün 
yola səsləyib. O zaman sual yaranır: 
Aristotel kimi bir dahini görən dünyaya 
Xristianlıq və İslam kimi din gərək idimi? 

Lap təqdim ediləni gerçək kimi 
qəbul edib düşünək ki, İslam Tanrının 
insanlara göndərdiyi sonuncu dindir. 
Əgər belədirsə və dinlərin gəlişi sona 
çatmışdısa - sonuncu din gəlmişdisə, 
elə sonuncu dinin içindən təriqətlərin 
yaranmasına nə ehtiyac var idi? Məhz 
ona görə təriqətlər deyirik ki, bütün 
kitablı dinlər özündən sonra gələnləri 
ya ümumiyyətlə din adlandırmır, ya 
da uydurma din adlandırırlar. Necə ki 
Xristianlığın yaradılışında Musəviliyin, 
İslamın yaradılışında Musəvilik və 
Xristianlığın əlamətləri var, eləcə də, 
sonradan yaradılmasına cəhd edilən 
saxta dinlərin hamısı hansısa dinin 
təməlləri üzərində qurulduğundan 
təriqətlər kimi meydana çıxmışlar. 
Marks və Engels bu barədə yazırdılar: 
“İslam dinin ideya mənbələri iudaizm 
və xristianlıq, zərdüştilik, Qədim Şərq, 
xüsusilə ərəb mifologiyası olmuşdur. 
(Marks K. Və Engels F., Din haqqında, 
Bakı. 1965. S. 99)

Üç böyük dinin təriqət və 
məzhəblərinin sayına diqqət edək: 

İslamda Sünnilikdə Hənbəlilik, 
Hənəfilik, Malikilik, Mötəzilik, Mövlavilik, 
Nurçuluq, Qadirilik, Rüfailik, Sələfilik, 
Şafeilik, Şiəlikdə Babilik, Bəhailik, 
Bədailik, Bənanilik, Bəktaşilik, Carudilik, 
Cəfərilik, Cənahilik, Dəruzilik, Haşimilik, 
Keysanilik, İmamilik, İsmaililik, 
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Kamililik, Mənsurilik, Mehdiyyə, 
Müfavvizə, Muğabrilik, Nemətullahilik, 
Nəsriyyə, Nəzarilik, Numanilik, 
Nüsayrilik, Qurabilik, Salihilik, Səbailik, 
Süleymanilik, Ulyanilik, Vaqifilik, 
Xətabilik, Yunusilik, Zərramilik, 
Zərrarilik, Zeydilik. 

Xristianlıqda Adopsiyanizm, 
Albigeosler, Antoinizm, Arianizm, 
Barnabasçılar, Benediktinlər, 
Boqomilizm, Cizvitlik, Eukhitailər, 
Flagellanti, Fransiskenlər, Hieronymus, 
Karmalitler, Katarlar, Maniseizm, 
Markionculuq, Maruniler, Meczuplar, 
Molinosçuluq, Montanosçuluq, 
Mormonlar, Nasturiler, Paulusçuluk, 
Pietizm, Presbiteryanizm, Prutenlik, 
Quakerler, Sabilik, Shakerler, 
Valdoculuq, Valentinizm.

Yəhudi-musəvilikdəki təriqət 
və məzhəblər: Ortodoks Yəhudilik, 
Modern Ortodoks Yəhudilik, Haredi 
Yəhudiliyi, Hasidik Yəhudilik, Yenidən 
formalaşmış  Yəhudilik, Humanist 
Yəhudilik...

Hələ hamısını təqdim etmədiyimiz 
bu qədər dinin və ya təriqətin yaranma 
səbəbləri insanı düşündürməyə bilmir. 
Fikrimizcə, bu gün dünya insanlarını 
yönləndirən bu fikir silahları müxtəlif 
səbəblərdən meydana çıxmış və inkişaf 
etmişdir. 

Tədqiqatçıların dinləri təsnifi müxtəlif 
cürdür. Bunlardan diqqət çəkən 
bölgü aşağıdakı kimidir: 1. İlk dinlər. 
Bəzilərinin dinin inkişafının ilk addımı 
olaraq düşündükləri animizm, naturizm, 
totemizm, fetişizm kimi sadəcə bir kult 
olaraq düşünülən nəzəriyyələr, ilk qəbilə 
dinləri (Nuer, Dinka dinlər); 

2. Milli dinlər. Əsasən bir 
qurucusundan söz edilməyən, sadəcə bir 
millətə aid olan ənənələr çərçivəsindəki 
fəaliyyət göstərən dinlər (Yunan, Misir, 
Roman, Türk dinləri kimi);  

3. Dünya dinləri: İslam, Xristianlıq, 
Musəvilik kimi. (1, 26)

Bu bölgüyə diqqət etsək və dinlərin 
bugünkü vəziyyətinə baxsaq, daha çox 
cəhalət və ayrıseçkiliyi Dünya dinləri 
adlandırılan müəllifli dinlərdə görə bilərik. 
Bugünkü bəşəri fəlakətlərin əsas baiskarı 
elə məhz müəllifli dinlərdir. 

Müəllifli dinlərin daxilindəki 
parçalanmaların təzahürü kimi Ərəstun 
Həbibbəyli sufi cərəyanların yaranma 
səbəblərini dörd amillə qeyd edir: 

“1. Sufizm, xüsusilə, islamın ilkin 
dövrlərində bu dinin yeni ərazilərə 
yayılmasına xidmət etmişdir. 

2. Müsəlman dünyası daxilində baş 
verən siyasi hadisələrə əks-reaksiya.

3. İslamdan əvvəlki elmi dünyagörüşün 
dinin imkan verdiyi çərçivədə əksi.

4. Ərəb işğalı hesabına vahid ümmətə 
çevrilən müsəlman dünyasında ayrı-
ayrı milli-etnik, teoloji xüsusiyyətlərin 
təzahürü». (2.66-1167).

Prof. dr. Neşet ÇAĞATAY prof. 
dr. İbrahim Agiih Çubukçu “İslam 
məzhəbləri tarixi» kitabında 
İslam dinindəki məzhəblərin 
yaranma səbəbinin dörd olduğu 
qənaətindədirlər: «Siyasət, İslam 
dövlətinin sərhədlərinin genişlənməsi, 
mənfəət, savadsızlıq». (Ankara 
Universiteti basımevi - Ankara 1985)

Dinlərin və ya məzhəblərin yaranma 
səbəblərini isə biz bu cür ümumiləşdirə 
bilərik:

1. Kamil insanın həqiqət axtarışı
İnsanın dünyanı dərki yolundakı 

mübarizəsi şəraitində inanclar sistemi 
formalaşmağa başladı. Bu inanclar 
zaman-zaman böyük kütlələri əhatə 
etdi və beləcə tayfa və qəbilələr bu 
inanc sisteminin gətirdiyi qaydalarla 
idarə edilməyə başlandı. Sonralar isə 
həmin sistemin yetişdirdiyi sonrakı 
nəsil Kamil insanlar inandıqları dinin 
naqisliyi qənaətinə gəldilər və yeni ideya 
axtarışına çıxdılar. Əldə olanın əsasında 
yeni və saf ideologiya yaratmağa cəhdlər 
etdilər ki, sirli dünyanı olduğu kimi 
anlaya bilsinlər və yaşam tərzini qaydaya 
salsınlar. 

Bu inanclar, dinlər sistemi seçilmiş, 
haqq uğrunda yola çıxan kamil insanların 
arzusu idi. Onlar inanclarının batininə 
endikcə təhriflərin, gizlədilmiş sirlərin 
olduğu qənaətinə gəldilər, inandıqları 
dinin əsasları üzərində yeni konsepsiyalar 
irəli sürdülər, zaman-zaman haqq 
səslərini insanlara çatdırmağa başladılar 
və təşkilatlandılar. 

2. Zamanın yaratdığı dinlər və ya 
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dinlərin zamanla ayaqlaşdırılması;
İnsan şüurunun, elm-texnikanın 

inkişafı nəticəsində dəyişən dünyaya 
uyğunlaşdırılmış dini yaşam tərzi 
yaratmaq arzusu. Bu gün istər din 
xadimləri, istərsə də hər hansı bir dinə 
mənsub olan insanlar təqdim olunan 
dini olduğu kimi yaşaya bilmirlər, çünki 
insan ruhu çərçivə sevmir və daima 
azaddır - lap Tanrısı kimi. Biz tarixdən, 
bədii əsərlərdən də görürük ki, dinlərin 
qoyduğu qadağaları ilk pozan elə din 
keşikçilərinin özləri olmuşlar. Belə 
halda ortalığa digərlərindən daha geniş 
düşünməyi bacaran dahilər çıxmış, 
zaman və şəraitə uyğun olaraq özlərinin 
başa düşdüyü dini dünyagörüşü sistemə 
salmışlar. Bu fikirlərlə razılaşanlar onun 
ətrafına toplaşandan sonra isə artıq 
müəyyən cəmiyyət yaranmış və bu 
ideologiyaya inanıb onu geniş kütlələrə 
yayanlar meydana çıxmışlar. Bu isə artıq 
dinləri, təriqətləri meydana gətirmişdir. 
Və beləcə parçalanmağa və savaşmağa 
başlamışdır insan. Mövlanə Cəlaləddinin 
dediyi kimi, «təriqət qanlı yoldur. Orda 
can vermək də hər adamın bacardığı 
iş deyil. Əldən düşənə qədər savaşmış, 
zəiflər məğlub olmuşdur. Amma 
ideyaları məğlub olmamış, insanlar öz 
ideyalarını bəzən heç kimə açmadan onu 
yaşamışlar». 

Əslində, din bir yaşam tərzidir. 
Hər kəsin özünəməxsus yaşam tərzi  
başqalarına görə düzgün ola bilmədiyi 
üçün ideologiyaların nəzarəti altında 
da yaşam tərzlərinin çərçivəyə salınma 
cəhdləri olmuşdur. Bu isə heç bir 
zaman azad insanı qane edə bilməzdi. 
Dininə sadiq insan birdən oxuyur ki, 
sən örtünməlisən və ya gündə bir neçə 
dəfə ibadət etməlisən, əgər örtünməsən 
və ya ibadətlərini yerinə yetirməsən 
bu dini olduğu kimi yaşamırsan, əsl 
mömin hesab edilmirsən. Və ya Sibirin 
soyuq dağlarında sərt şaxtadan qorunan 
kimsə yağlı yemək üçün donuz ətinə 
müraciət edir və yaşadığı dinə xəyanət 
etmiş olur və s. Bu cür hallar bütün 
dinlərdə mövcuddur. Bu gün ən mömin 
müsəlman belə rəsm çəkdirir. Bu isə 
islamın qaydalarına ziddir. Deməli, dinə 
yeni yanaşma lazımdır və belə olan 

halda, həmin dövrün üləmaları başlayırlar 
ayələrə günün tələbi çərçivəsindən 
baxmağa. Və beləcə yeni dinlər, təriqətlər 
meydana çıxmış olur. 

3. Layihələndirilmiş dinlər;
İnsanın inam hissinin qalib gələ 

bilməyəcəyi güc yoxdur. Tibbin, 
psixologiyanın da əldə etdiyi nəticələr 
onu göstərir ki, insan inansa hər şeyə 
qadirdir. Hətta el arasında səslənən «qara 
daşa inansan şəfa taparsan» fikri də 
bunun sübutudur.

Türklərin eramızdan əvvəl yaratdığı 
imperiyaların əsas gücü də elm sahibi,  
insanları inandıraraq arxasınca apara 
bilən liderlərin varlığı idi. «Türklər və 
Hindular bütün dinləri insanlığa miras 
buraxdılar. Onlar təkcə bir yerdə 
oturub Tanrıya tapınma yolları icad 
etmədilər. İnsanın etiqadları bütün 
insanlığın ruhlarının ən dərinlərində 
yaşayar. Bədənlərimizin, ruhlarımızın, 
davranışlarımızın  və ağlımızın bir 
üzvü kimidir. Əslində, onlar bizim öz 
bədənlərimiz, ruhlarımız, davranışlarımız 
və ağıllarımızdır» (3, 29) Türk 
təfəkküründə inancın güclü olduğu dövr 
türk dünyaya hakim olub, inanc sistemi 
dağıldıqda və ya zəiflədiyi təqdirdə türk 
də gücünü itirib. Bununla əlaqədar 
Cəlal Bəydili yazır ki, «Tarix boyu 
dağınıqmış kimi bir təəssürat oyadacaq 
qədər geniş coğrafi məkanda yayılan 
türk etnosu ayrı-ayrı dinlərlə, dini inanış 
sistemləri ilə təmasda olmuşdur. Türk 
düşüncəsinə buddizmin, manixeizmin, 
xristianlığın və ya islamın hansı ölçüdə 
təsir göstərdiyini söyləmək çətindir. Lakin 
həmin təsir nə dərəcədə olursa-olsun, 
türk etnik-mədəni ənənəsinə və onun 
da bünövrəsində dayanan dini-mifoloji 
düşüncə sisteminin təməlinə əsla onu 
sarsıdacaq dərəcədə toxuna bilməmişdir. 
Ona görə ki, türk etnik mədəni ənənəsi 
öz təbii halıyla yaşayan sistem kimi 
olduqca stabil və mühafizəkar deyiləcək 
qədər dayanıqlıdır» (4,17). Bunun 
fərqinə ilk olaraq Avropalılar vardı. 
Türkün ideologiyasından yararlanaraq 
yeni konsept yaratdı və ona siyasətdə 
güc gəlməyə başladı. Bu o qədər 
ciddi məsələyə çevrildi ki, dünyanın 
əbədiyyətə qədər idarə edilməsi arzusu 
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müxtəlif qrupları birləşdirdi və bu gün 
də haqqında danışılan gizlin güclərə 
çevrildilər. Beləcə, müxtəlif inanclardan 
yararlanaraq, onları təqib edərək yeni və 
əsaslı konseptual dinlər yaratdılar. Bunlar 
zaman-zaman bir-birini əvəzləməyə 
başladı. Fikirlər köhnəldikcə yeni din 
yaratmaq zərurəti yarandı. Bu zərurətdən 
bir-birinin demək olar ki, təkmilləşdirilmış 
variantları, kitablı dinlər meydana gəldi 
və bu dini ideologiyanın əsirinə çevrilmiş 
insanları isə idarə etmək daha asan, daha 
sadə oldu. Çünki mayasında qorxu və 
təlatüm vardı. Beləcə, gizli güclər dinlərin 
ideyasına söykənən dövlətlər yaradıb bu 
layihəni davam etdirdilər. Mükəmməl 
layihələr əsasında yaradılan dinlər (və 
ya təriqətlər) yüksək nəticələr əldə etdi. 
Amma bu layihə sahibləri unutdular ki, 
insan öz-özlüyündə inkişaf edən varlıqdır. 
Və bu konsepsiyanı həzmi-rabedən 
keçirəndən sonra düşünməyə başlayacaq. 
Əlbəttə ki, düşündü də. Amma layihə 
sahibləri peyğəmbərlər institutu 
yaratdıqları kimi, yeni modeldə keşişlər, 
imamlar da hazırladılar. Diqqət etsək 
görərik ki, dünyanın iki böyük dini İslam 
və Xristianlıq arasındakı çəkişmələrin 
bitməyə doğru getdiyi erkən orta əsrdə 
hər iki dinin daxilində parçalanmalar 
başladı və bu parçalanmalar 
dərinləşdirildi. 

Təriqət başçılarının güclənməsi üçün 
hər şeyi etdilər (Bu hər şeyi edən gizlin 
güclərin milli mənsubiyyəti yoxdur 
məncə. Onlar da çox yaxşı bilirlər ki, 
dünya insanları vahid kökdəndir). Və bir 
neçə əsrdə insanları bir-birinə qırdıraraq 

var-dövlət topladılar, yaradılışın əsl sirrini 
axtarmağa vaxt qazandılar. İnsanlar yenə 
özlərini dərk yolunun işığını görəndə 
isə artıq milli kimlik məsələsi ortaya 
atıldı və böyük xəyalların qızışdırılması 
mexanizmi işlənildi. Bu gün də dünya 
insanını qorxu idarə edən masonları, 
xaş-xaşiləri, sələfi, Əl-qaidə, İŞİD (İraq 
Şam İslam dövləti) kimi qruplaşmalar var. 
Və bəşəriyyətin qan gölündə üzməsinə 
səbəb dini düşüncə sisteminin fərqliliyidir. 
Əgər bu fikri qəbul etməyənlər varsa, 
Yaponiya modelinə diqqət etsinlər. Çünki 
Yaponların dini dünyagörüş sistemində 
ərəb, türk xalqlarındakı kimi ciddi 
parçalanmalar yoxdur. Və insanlar bir-
birini düşüncəsinə görə qırmır. Düşüncə 
sisteminə görə bir-birinə düşmən 
kəsilmir. Lakin hansı ölkələrdə dini-
dünyagörüş sistemi rəngarəngdirsə, hətta 
bu rəngarənglik bir sistemin içində özünü 
göstərirsə, insanlar arasında bir o qədər 
də bölünmə və təfriqəçilik var. 
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SEVİLƏN, NİFRƏT EDİLƏN, LAKİN 
HEÇ CÜR  İDRAK EDİLMƏYƏN 

QIZILBAŞ  ŞAHI!
II YAZI (davamı)

Dimes Hak Alerli
İstanbuldan yazır

ÖNƏMLİ XÜSUSLAR 
HAQQINDA DÜŞÜNCƏLƏR
Şah Xətai və Qızılbaşlıqla bağlı 

araşdırmanı DAHA AĞRILI bəzi 
iddialara doğru yönəltmək zərurəti var. 
Odur ki, Azərbaycan və Anadolunun 
yaralarını daima qanadan yalanın – Şah 
Xətainin şiə olması yalanının ifşasına 
davam edirik.

Şah Xətai ilə bağlı ittihamları dilə 
gətirərək bunları cavablamaq daha doğru 
olar deyə düşünürəm. Daha sıx səslənən 
ittihamları gözdən keçirək:

1-ci İttiham:  
Şah Xətai sünni  əhalini ZORLA şiə etdi

Şiə məsələsinə sonra toxunacağıq. 
Əvvəlcə bu ZORLA məsələsinə baxaq. 
Soruşmaq gərək: türklər və xüsusilə də 
Azərbaycan bu sünni deyə ifadə edilən 
(ki əslində sünni və ya şiə terminlərinin 
SİYASƏT üçün ortaya atılan viruslar 
olduğunu, məsələyə elmi yanaşmada 
məzhəb olaraq hənəfi, şafii, hənbəli, 
maliki və cəfəri terminlərindən istifadə 
edilməsinin gərək oluğunu daha 
əvvəl də vurğulamışdıq) inancı SEVƏ-
SEVƏMİ QƏBUL ETMİŞDİLƏR, 
YOXSA ZORAKILIQLA? Bu məsələ 
ilə bağlı internetdə bir çox məlumat 
mövcuddur. Onlardan birini sizə təqdim 
edirik: http://blog.milliyet.com.tr/
tarihimizle-yuzlesmek--nasil-musluman-
olduk---ceyhun-nehri-kan-akiyor---6/
Blog/?BlogNo=414756

Əməvi və Abbasi xilafətlərinin İnancın 
mahiyyətinə, Peyğəmbər və Əhli Beytin 

missiyasına xəyanət edərək İslamı 
ZORAKI İŞĞAL SİYASƏTİnin, ərəb 
şovinizminin alətinə çevirməsi tam da bu 
sünni deyilən pərdələmədə olmamışdımı 
sanki? İndi durub Şah Xətaini ZORLA 
ŞİƏLƏŞMƏDƏ  ittiham edənlər 
sanki  sünniçiliyin Azərbaycan və Türk 
dünyası üçün böyük matah olduğunumu 
iddia  edirlər? Ərəblərin qanlı işğalçılıq 
siyasətindən sonrakı dönəmdə türklərin 
daha çox əməldə Hənəfi, etiqadda isə 
Maturidi olduğunu müşahidə etmək 
olar. Bu məzhəblər şəriət məqamındakı 
ELMİ BAXIŞlar idilər, fəqət buna 
baxmayaraq yenə də Xilafətin ərəb 
şovinizmi sərgiləməsinə yetərincə mane 
ola bilmədilər. 

İndi gələk ŞİƏləşdirmə məsələsinə. 
Özünə şiə deyən insanların belə bilmədiyi 
2 əhəmiyyətli məqamı vurğulamaq 
istərdim:
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1) Şah Xətai azana “Əşhədü ənnə 
Əliyyən vəliyullah=Əlinin Allahın vəlisi 
olduğuna şahidlik edirəm” və “Hayya 
ala hayril-amel=Haydı işlərin xeyirlisinə”  
anlayışlarını gətirmiş oldu. Nə görürük? 
Əli Allahın Vəlisidir! İmamı və ya 
xəlifəsi yox, MƏHZ VƏLİSİ! Bəs şiə 
alimlərinin davası nə üstündə olur? Əlinin 
xəlifəliyinin Əbubəkr, Ömər və Osman 
tərəfindən haqsızlıqla əlindən alındığını, 
Əlinin və övladlarının imamlığının 
ümmət üçün VACİB OLDUĞUnu 
israrla dilə gətirmirlərmi? Diqqət edin 
ki, məsələ SADƏCƏ Əlinin xəlifə 
olaraq görülməsi  və onun imamlığının 
vacibliyinin vurğulanması ilə məhdudlaşır. 
Bəs Şah Xətai nə deyir?  “Əliyyən 
vəliyullah”, yəni Əli Allahın Vəlisidir! 
Xəlifəsidir və ya İmamıdır YOX, məhz 
VƏLİSİdir! Bu fərqi alim və molla tayfası 
NƏDƏN görmür və ya görmək istəmir? 
Çünki belə olduqda YALANLARI 
ORTAYA ÇIXMIŞ OLAR. Axı Vilayət 
məqamı ŞƏRİƏT DEYİL, TƏRİQƏT 
MƏQAMININ GERÇƏYİdir. Şəriətdə 
vilayət olmur, Xomeyninin SÜNİ bir 
termin – Vilayəti Fəqih termini icad etmiş 
olması da, bu HƏQİQƏTİ GİZLƏDƏ  
BİLMİR. Zira Xomeyniyə qədər heç bir 
şiə alimi belə bir iddia irəli sürməmişdi 
və məlumdur ki, Xomeyninin bu saxta 
Vilayəti Fəqih iddiası İQTİDARI ƏLƏ 
KEÇİRMƏK ÜÇÜN UYDURDUĞU 
YALANDIR. Əks halda Vilayət=Təriqət 
məqamını ZORLA daha alt Fəqih=Şəriət 
məqamına CALAQ EDƏRƏK 
EYBƏCƏRLƏŞDİRMƏZDİ!

2) Şiə mollası Əlidən Böyük Əliçi 
olmaqla RİYAKARLIQLA İQTİDARA 
GƏLMƏK və QALMAQ dərdindədir. 
Əks halda bu xüsusları gözardı etməzdi:

1) Əli nədən Zülfüqarı çəkib Əbubəkir, 
Ömər və Osmana qarşı savaşmadı? 
Qorxdumu? Yoxsa başqa bir səbəbimi 
vardı bu davranışının? Əlbəttə ki, 
ÖNƏMLİ BİR SƏBƏBİ var idi! Əli 
hər nə qədər xilafətə DAHA ÇOX 
HAQQININ  OLDUĞUNU SÖYLƏSƏ 
DƏ bunu ümməti parçalayacaq şəkildə 
ortaya qoymur, Əbu Süfyan başda 
olmaqla təfriqə salmaq istəyənlərin 
“xəlifəlik sənin haqqındır, sənin yanında 
olacağıq, savaş onlarla” təkliflərini 
rədd edir, hətta özündən öncəki 
xəlifələrə ƏDALƏTLİ  İDARƏÇİLİK 
məsələlərində nəsihət verməkdən geri 
qalmırdı. Və bu davranışının əsas səbəbi 
“Quran”dakı bu ayə idi: “O kəslər üçün 
ki, Rəbbinin dəvətini qəbul edər (iman 
gətirər), səlat edər, işlərini öz aralarında 
məsləhət-məşvərətlə görər, onlara 
verdiyimiz ruzidən (Allah yolunda) sərf 
edərlər”.  (Şura surəsi/38). Məlumdur ki, 
Əbubəkr, Ömər və Osmanın xəlifəliyinə 
Ənsar və Mühacirdən ibarət səhabələr 
MƏŞVƏRƏT EDƏRƏK DAHA ÇOX 
SƏS VERMİŞDİLƏR. Hər nə qədər 
bu zaman Əlinin DAHA ÜSTÜN 
ÖZƏLLİKLƏRİ və Peyğəmbərin Qədr 
Xumdakı vəsiyyəti unudulmuş olsa da, 
sırf bu ayənin hörməti və ümmətin 
birliyinin vacibliyindən dolayı Əli ibn 
Əbutalib öncəki xəlifələrə savaş açmadı. 

Əli üçün “Quran”ın bu ayəsi də 
mühüm idi: “(Ey insanlar!) Verdiyiniz 
nemətlərlə sınamaq üçün sizi yer üzündə 
xəlifələri təyin edən, dərəcələrə görə 
birinizi digərinizdən üstün edən Odur. 
(Ya Rəsulum!) Həqiqətən, sənin Rəbbin 
(kafirlərə, müşriklərə, Onun birliyini 
inkar edənlərə) tezliklə cəza verən və 
şübhəsiz ki, (möminləri) bağışlayan, 
(onlara) rəhm edəndir! “(Ənam/165). 
Şahı  Vilayət bilirdi ki, Allah SADƏCƏ 
BİR İNSANI deyil, İNSANLARI 
YER ÜZÜNDƏ XƏLİFƏ=İLAHİ 
MƏSULİYYƏTİ DAŞIYA BİLƏCƏK 
ŞƏXSİYYƏTLƏR kimi görmək 
istəyir. Və bunun üçün Peyğəmbərlik 
məqamından sonra insanların 
faydalanacağı başqa bir məktəbə – 
İmamət məqamına ehtiyac var. Bu elə 
bir məqamdır ki, MÜƏYYƏN ZAMANA 
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QƏDƏR sadəcə Əli və övladı ilə davam 
edər=DAHA HAZIRLIQLI AZLIQ 
TƏRƏFİNDƏN TOPLUMA DAVRANIŞ 
və BİRGƏYAŞAYIŞ  ELMİNİN 
ÖRNƏKLƏRİ VERİLİR, DAHA SONRA 
İSƏ bütün insanlara  verilmiş olur və 
SƏVİYYƏLİ İNSANLARDAN İBARƏT 
DEMOKRATİK YAŞAM ORTAYA 
ÇIXMIŞ OLUR! Təəssüf ki, ilk 3 
xəlifənin, xüsusilə də Osmanın dövründə 
edilən yanlışların səbəbindən BU İLAHİ 
MƏKTƏB insanlara LAZIMİ QƏDƏR 
FAYDALI OLA BİLMƏDİ, ƏMƏVİ və 
ABBASİ XİLAFƏTLƏRİ zamanında 
isə problem daha da artmış oldu. 
Nəticədə İSLAM ÜMMƏTİ HƏLƏ DƏ 
ZƏRƏRLİ AMİLLƏRDƏN QURTULA 
BİLMƏYƏRƏK BUNUN ACISINI 
YAŞAMAQDADIR. Az sonra bunu geniş 
izah edəcəyik. 
2) Əli övladının imamətinin əhəmiyyəti 
məsələsində Şah Xətainin və 
Qızılbaşların HEÇ BİR ŞÜBHƏSİ YOX 
İDİ və 12 İmama olan sevgi onlar üçün 
əsas davranışlardan biri idi. Fəqət şiə 
mollasından fərqli olaraq Şah Xətai 
məzhəb anlayışına SİYASİ DEYİL, 
ELMİ BAXIR,  6-cı İmamın – Cəfər 
Sadiqin təlimini = Cəfəriliyi qəbul edir 
və məsələyə BƏSİT BAXMIRDI. Xətai 
daha öncəki 5 imamın nə üçün hansısa 
məzhəb təlimi ortaya qoymadığının, 
bunu nədən İmam Cəfər Sadiqin etdiyini 
və ƏN MÜHÜM sualın – “İmamların sayı 
nədən 12 ilə məhdud qaldı?” sualının 
cavabını BATINİ DƏRİNLİKDƏ İDRAK 
ETMİŞDİ.   

Nə idi bu səbəblər? 
İslam daha geniş bir əraziyə yayıldıqca 

fərqli millətləri öz içinə almış ümmətin və 
böyük bir imperiyaya dönmüş xilafətin 
YAŞAM ŞƏRTLƏRİNİ müəyyənləşdirən 
HÜQUQİ TOPLUMSAL DAVRANIŞ 
QAYDALARINA=ŞƏRİƏT FİQHİnə 
ciddi ehtiyac yaranmışdı. Daha öncəki 
yazımda Şəriətin zatən Şəri=Qanun 
sözündən yarandığını vurğulamışdım. 
Belə bir ortamda 6-cı İmam Cəfər 
Sadiq (702-765) də bu ehtiyacı 
qarşılayacaq CƏFƏRİ MƏZHƏBİnin 
ELMİ ƏSASLARINI işləyib hazırlamış 
oldu. Eyni zamanda VIII yüzillikdə 

Hənəfi, Şafii və Maliki, IX yüzillikdə isə 
Hənbəli məzhəblərinin ortaya çıxışı ilə 
İslam dünyasında ƏN YAYĞIN OLAN 
5 MƏZHƏB formalaşmış oldu. Daha 
öncəki imamların şəxsində Ümmətə  
Toplumsal Barış üçün iqtidardan belə 
vaz keçmək=İmam Həsən,  Ədalət və 
Ləyaqət üçün Şəhadət=İmam Hüseyin, 
Zülmə  qarşı Dua ve Münacatlarla 
mübarizə=İmam Zeynalabdin, Halal 
Zəhmət və Ərdəmli Yaşam=İmam 
Baqir kimi ÖRNƏKLƏR verilmiş və 
bu örnəklərin şəxsində “SİZ DƏ BELƏ 
DAVRANIN!” mesajı ötürülmüşdü. İmam 
Cəfər Sadiq və özəlliklə də İmam Rzanın 
şəxsində isə SADƏCƏ ŞƏRİƏT DEYİL, 
TƏRİQƏT, MƏRİFƏT və HƏQİQƏT 
ELMİNİN əsasları atılmış oldu. İmam 
Cəfər Sadiqin tələbələri arasında  
Xorasanlı Cabir kimi sonradan Cəbr 
elminin əsasını qoymuş bir şəxsiyyət də 
var idi. Üstəlik İmam Cəfər Sadiq bir çox 
Batıni elmi öz tələbələri ilə paylaşmış 
İrfan Piri olaraq da tanınmaqdadır. 
Təsadüfi deyil ki, Qədiri, Rifai, Bektaşi 
və digər təriqətlərin silsiləsində İmam 
Cəfər Sadiq ƏHƏMİYYƏTLİ YER 
TUTMAQDADIR. 

Və nəhayət 12-ci İmamın qeybi 
ilə ortaya YENİ BİR DURUM çıxmış 
oldu. Hər şeyə qadir olan Allahın 
imaməti nədən MÜTLƏQ 12 rəqəmi 
ilə məhdudlaşdırdı sualının cavabı ÇOX 
FƏRQLİ bir araşdırma mövzusudur. 
Hələlik isə 12-ci İmamın=Mehdi Sahib 
Zamanın qəybə çıxması ilə bağlı şiə 
mollası ilə Şah Xətai arasındakı KƏSKİN 
FƏRQİ incələyək:

1) Şiə mollası üçün Mehdi qeybdədir 
və NƏ ZAMANSA Yer üzünü ədalətə 
qovuşdurmaq üçün geri dönəcək. 
Bundan başqa, Yer üzündə nə qədər çox 
zülüm olarsa Mehdinin gəlişi bir o qədər 
sürətlənmiş olacaq. Və Mehdinin gəlişinə 
qədər onun adından söz demək, Vilayəti 
Fəqih dedikləri birisinə məxsusdur və 
məhz bu şəxs qeybdəki imamdan göstəriş 
ala bilir. Vilayəti Fəqihə tabe olmaq elə 
İmam Zamana tabe olmaq anlamına 
gəlir. Bu iddialar İblisanə yalanlardır. 
Çünki:

1) İmam Qeybdə deyil, HƏR BİR 
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İNSANDAdır. Çünkü İmamət məktəbinin 
BÜTÜN ENERJİSİ İmam Zamanın 
ŞƏXSİNDƏ BÜTÜN ZAMANLARDAKI 
İNSANLARA PAYLANMIŞ OLDU. 
Əgər Allah DAİMA və SADƏCƏ 
Əli nəslinə MİSSİYA YÜKLƏMİŞ 
OLSAYDI, o zaman bəşər övladının, 
xüsusilə də İslam ümmətinin NƏ KİMİ 
BİR ƏRDƏMİ OLA BİLƏRDİ Kİ? 
Bəqərə surəsinin 104-cü ayəsində  
Allah, – “Ey iman gətirənlər! “Raina” 
deməyin (bu söz ərəb dilində “bizi qoru”, 
“bizdə gözün olsun”, “bizə bax”, “bizi 
gözlə”, “bizə qayğı və ehtiram göstər”, 
mənalarında işləndiyi halda, ibrani 
dilində yuxarıdakı mənalarla yanaşı, 
“bizə çobanlıq et”, “bizim çobanımız”; 
“ay səfeh” mənalarında da işlədilir. 
Yəhudilər həmin sözdən Peyğəmbərə 
qarşı bir istehza vasitəsi kimi istifadə 
edirdilər), “unzurna” söyləyin! (Allahın 
hökmünü) eşidin! Kafirləri şiddətli əzab 
gözləyir” deyərək  müsəlmanları boşuna 
ƏRDƏMLİ və ÖZGÜR davranmağa 
səsləmirdi əlbəttə ki! Başqa cür 
İNSANLAR YER ÜZÜNDƏ ALLAHIN 
XƏLİFƏSİ OLMAQ ƏRDƏMİNƏ 
NECƏ SAHİB OLA BİLƏRLƏR 
Kİ? Dolayısı ilə İmamların şəxsində 
GƏRƏKƏN DƏRS və ÖRNƏKLƏR 
ortaya çıxdıqdan sonra İmam Zamanın 
QEYBƏ ÇIXMASI, əslində YOXA 
ÇIXMAQ DEYİLDİ, TAM TƏRSİNƏ, 
HƏR BİR İNSANDA və BÜTÜN 
ZAMANLARDA İmamət məktəbinin 
enerjisinin ZÜHUR ETMƏSİ demək 
idi. Yəni İmam ZAHİRdən qeyb olurdu 
ki, HƏR BİR İNSANIN BATİNİNDƏ – 
DÜŞÜNCƏ və RUHUNDA  O İNSANIN 
ƏRDƏMLİ YAŞAMI ADINA ZÜHUR 
ETMİŞ OLSUN. Şiə mollası isə BU 
TOPLUMSAL MEHDİÇİLİK=İLAHİ 
DEMOKRATİYA YERİNƏ, saxta iddialar 
uyduraraq İNHİSARÇI MEHDİÇİLİK 
= KASTA MƏNTİQİ və MOLLA 
FAŞİZMİni  topluma sırımış oldu! Bu 
bəla yetməzmiş kimi, ÜZƏRİNƏ BİR 
DƏ MEHDİ GƏLƏCƏK ki, GƏLƏCƏK 
YALANI UYDURARAQ şiələri 
HƏRƏKƏTƏ deyil, GÖZLƏMƏYƏ  
və  İNKİŞAFDAN GERİ QALMAĞA 
VADAR ETDİ. Sünni alimlərinin 

NƏ ZAMANSA İsanın zühuru, Şiə 
alimlərinin isə Mehdinin zühuru ilə 
bağlı yalanları İSLAM ÜMMƏTİNİ 
İSA=MÜQƏDDƏS RUH və MEHDİ = 
MÜQƏDDƏS MİSSİYA ENERJİSİNİN 
İRFANİ İDRAKINDAN  məhrum buraxdı 
və bizlərin Qərb və digər mədəniyyətlər 
önündə ACİZ DURUMDA OLMAMIZA 
SƏBƏBİYYƏT VERDİ. Halbuki Şah 
Xətainin əzana gətirdiyi yeniliklər MƏHZ 
BU MƏQAMLARIN TƏSBİT EDİLMƏSİ 
ÜÇÜN İDİ. Şah buyurur: 

Bu dünyadan neçə yüz min ər keçdi
Onlar ittifaqda Mehdi Yoldadır
Bu misraların ANLAMI NƏDİR 

GÖRƏSƏN? Şah buyurur ki, 
BU DÜNYADA YAŞAMIŞ UCA 
İNSANLAR=ƏR və ƏRƏNLƏRİN  
MÜQƏDDƏS XİDMƏT MİSSİYASInın  
İTTİFAQI=CƏMİ=TEVHİDİ  
Mehdini=Hidayət edəni=Uca Piri  
YOL=TƏRİQƏTdə tapmağımıza 
YARDIM EDƏCƏKdir! Və bundan 
dolayı azana  
Əliyyən Vəliyullahı əlavə edərək 
ŞƏRİƏT MƏQAMIna daima və israrla 
TƏRİQƏT MƏQAMININ VARLIĞINI 
XATIRLATMAQ, “Hayya ala hayril-
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amel=Haydı işlərin xeyirlisinə” əlavə 
edərək namaz qılmağın XEYİR BİR 
İŞ ÜÇÜN GƏRƏKLİ OLDUĞUNU, 
xeyir əmələ çevrilməyən mənasız 
ibadətdən uzaq durmaq lazım gəldiyini 
VURĞULAMAQ istəyirdi.  Şah 
Xətainin Mehdi anlayışı kor-koranə 
sitayiş və mənasız gözləmə deyildi. 
Tam tərsi Şah Xətai ZAMANIN 
MEHDİSİ OLDUĞUNU BƏYAN  və 
YOL=TƏRİQƏT MƏQAMINA İŞARƏT 
EDƏRKƏN  İslam ümmətini HƏRƏKƏT 
və DİNAMİK İNKİŞAFA ÇAĞIRMIŞ  
OLURDU. Şah Xətainin Mehdisi şiə 
mollasının SAXTA və XƏYALİ imamı 
deyil, HƏR BİR  FƏRDİN=QIZILBAŞ 
İDRAKINDA OLAN AŞİQLƏRİN 
İÇİNDƏ ƏDALƏT və ƏRDƏMLİ 
YAŞAM ÜÇÜN MÖVCUD OLAN 
İLAHİ MÜBARİZƏ  QAYNAĞI İDİ.  

Bir daha vurğulamaq istəyirəm 
ki, şiə deyə tanınanlar Əli övladının 
YAN QOLU olan İmam Zeyd və onun 
davamçıları olaraq Əməvi və Abbasi 
xilafətinə qarşı silahlı mübarizə və siyasi 
iddialar yolu ilə mübarizə aparmışlar. 
MÜBARİZƏNİN BU NAQİS ÜSLUBU 
özünü Əbu Müslim Xorasanlının Əməvi 
Xilafətini yıxdıqdan sonra belə Abbasi 
xilafəti tərəfindən XƏYANƏT və 
İMAMLARIN QƏTL EDİLMƏSİNİN 
YENİDƏN DAVAM ETDİRİLMƏSİNDƏ 
DƏ GÖSTƏRDİ. Halbuki ƏSAS QOL 
olan 12 İmam məktəbində AĞIRLIQ 
ELMƏ və İRFANA=ÜMMƏTİN 
MAARİFLƏNDİRİLMƏSİNƏ verilmişdi. 
12-ci İmama qədər şiə=tərəfdar olanları 
BİR ŞƏKİLDƏ ANLAMAQ OLARDI. 
Fəqət 12-ci İmamdan sonra ORTADA 
AŞKAR ŞƏKİLDƏ Əli övladı yox ikən 
şiələr KİMİN TƏRƏFDARI OLARAQ 
MÖVCUDDURLAR GÖRƏSƏN?  
Bu necə  tərəfdarlıqdır ki, TƏRƏFİNİ 
TUTDUQLARI ADAM ONLARIN 
İDDİASINA GÖRƏ QEYBDƏDİR 
və NƏ ZAMAN GƏLƏCƏYİ DƏ 
MƏLUM DEYİL. AĞLA və MƏNTİQƏ 
ZİDD OLAN BELƏ BİR İDDİAMI 
ƏRDƏMLİDİR GÖRƏSƏN, YOXSA 12 
İMAM MİSSİYASININ İSLAM ÜMMƏTİ 
TƏRƏFİNDƏN BATINİ İDRAKLA 
MƏNİMSƏNİB LƏYAQƏTLƏ DAVAM 

ETDİRİLMƏSİMİ? Bundan başqa, Yer 
üzündə bu qədər rəzalət və haqsızlıq 
varkən oturub “ay imam, gəl bizi qurtar” 
deyərək ağlamaqmı ləyaqətli olar, yoxsa 
İmamların ƏDALƏT və LƏYAQƏT 
MİSSİYASINA SAHİB ÇIXARAQ  şəxsi 
və toplumsal həyatımızda HİDAYƏTƏ 
varmamızmı? Son olaraq dünyada bunca 
rəzalət varkən İmamın hardasa bir yerdə 
gizlənərək və  bunları seyr edərək HEÇ 
BİR ŞEY ETMƏMƏSİNİ, vəziyyətin daha 
da pisləşməsini gözlədiyini iddia edən 
şiə mollası və onlara inananlar DAİMA 
ƏDALƏT və LƏYAQƏT üçün mübarizə 
aparan Əli və ÖVLADLARINA ÇİRKİN 
BİR İFTİRA ATMIŞ OLMURLARMI?

 Nə Şah Xətai, nə də Azərbaycan 
və Anadoludaki digər Batini ərənlər 
əsla və əsla şiə deyildilər. Bunu qatı şiə 
kimi tanınan və əsərlərində Əhli Həq 
Hürufilik və  Qızılbaşlığa qarşı bəzi  
cahilcə iftiralar səsləndirmiş  Əbdülbaqi 
Gölpınarlı belə etiraf etməkdədir. “Tarix 
boyunca İslam Məzhəbləri və şiəlik” adlı 
əsərində Gölpınarlı yazır: “Osmanlıda 
Rum Abdalları, Qələndərilər, Heydərilər, 
hətta digər təsəvvüfçülər doğrudan da 
xeyli yayğın idi. Fəqət bunu da deməliyik 
ki, bütün bu zümrələr və Bektaşilər 
tərəfindən “Sufiyan”, “Sufilik yolçuları” 
deyilən Ələvilər, TAM MƏNASI İLƏ ŞİƏ 
DEYİLDİLƏR (fərqləndirmə mənimdir 
– DHA). Hətta şiələr inanclarına 
görə dolayı şəkildə onları özlərindən 
saymazlar. Onlar Əhli Beyti sevən və 
12 İmamı tanıdıqlarını iddia edən, fəqət 
şiələrin üsul və qaydalarından xəbərləri 
olmayan, Batini inanclar bəsləyən 
Əhli Beyt aşiqi insanlar hesab edilə 
bilərlər” (İstanbul, Qapı Yayın evi, 2016, 
səh.158).

 İNDİ SORUŞMAQ İSTƏYİRƏM: 
ŞİƏ OLMAYAN BİR ŞƏXS = BATİNİ 
QIZILBAŞ İNANCINA SAHİB ŞAH 
XƏTAİ İNSANLARI ZORLA NECƏ ŞİƏ 
EDƏ BİLƏRDİ Kİ? 

(Mevlam inayət edərsə davamında 
digər iddia və ittihamların 

əsassızlığını da göstərməyə 
davam edəcəyik)
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Milletleri çok yakından ilgilendiren bir 
tercih...

Dün, bugün, gelecek... 
    Neyi daha fazla konuşuyorsanız, 
hangisiyle daha yakından ilgileniyorsanız, 
o denli belli edersiniz gelişmişliğinizi. O 
denli ilgilisinizdir  milletinizle.  
    Bilmek başkadır. Öğrenme çabası, 
yükümlülüğü başka, tutunmak, sürekli 
içinde olmak başka.  
    Tarih bir bilimdir. Bu bilimi hakkıyla 
yapan, eğitimini alan kişiler, tarihçi 
unvanını alırlar, adlarının başlarına da 
yazarlar rahatlıkla. Tarih bölümlemesinde 
dilediklerince seçimler yapmışlar, o 
bölümü daha fazla öğrenmişlerdir. Bu 
seçim bilgi yoğunluklarını oluşturur. 
Onları söz sahibi yapar bildiklerince.  
     Bilmek ayrıdır. Bunu anlatabilmek 
ayrıdır. Az bilenin daha iyi anlattığı, çok 
bilenin ise zorluk çektiği, anlaşılmaz 
olduğu kimi zaman bir gerçektir. 
Konuşurken de böyledir bu, yazarken de.    
    Toplum, çok bileni değil de iyi anlatanı 
tercih eder. Çünkü anladığı kadarı ile 
yorumlar ve değerlendirir. Anlayamadığı 
bilinmezdir onun için.  
    Neden tarihten söz etmeye başladık? 
    Dün önemlidir çünkü. Dolayısıyla 
tarih önemlidir. Ancak orada saplanıp 
kalmak yanlıştır. Bugün yaşanırken, 
gelecek yaşanacakken, yalnızca geçmişin 
üstün geçmiş günlerini gündemde tutup, 
durmadan bununla öğünmek yazık ki 
gelişmezlik seviyesini ifade eder.  
     Açıkça yazalım: Dünün şafşatalı 
günlerini sürekli gündemde tutan milletler 
geri kalmış milletlerdir. Bugünü unuturlar 
onlar ve geleceğe hazırlanamazlar. 
     O halde bekleneni; “Bilmek, yaşamak 
ve hazırlanmak” olarak işaret etmeliyiz. 
Dünü bilmeli, bugünü hakkı ile yaşamalı 

ve geleceğe hazırlanmalıyız. Bunun 
birisini abartır, ihmal eder ya da dikkate 
almazsak, bunun bir tekini hayatımızdan 
çıkarmaya kalkarsak, yıkıma doğru giden 
zincirin ucundan yakalamış sayılırız.  
    Dün, artık vazgeçilemez, 
değiştirilemez çok önemli bir değerdir. 
Bunu tecrübe için kullanırken, 
okurken, değerlendirirken asla yanlış 
yapmamalıyız. İnandığımız değerler, öz 
kabullerimiz bizi yanıltmamalıdır. Dış 
etkilere mutlaka kapalı olmalıyız. Dün, 
bizim doğrularımız ve yanlışlarımızın 
bütünüdür. Bir kısmını almak, bir kısmını 
atmak mümkün değildir. Onu kirli 
yorumlarla bozmak, inandığımız siyasi 
felsefe doğrultusunda yönlendirmek, 
düne ihanettir.  
     Dün, gerçekleri saklar içinde.  
     Bu gerçekler bizim gerçeklerimizdir.   
     Reddetmek gerçekleri reddetmek 
anlamına gelir. Gerçekleri reddeden 
de yalanlara sığınmak zorunda kalır. 
Ortaya yalan bir dün çıkar. Yalan bir dün 
bugünün de yanlışıdır, geleceğin de...

Ahmet Haldun Terzioğlu
Yazar-tədqiqatçı

Hörmətli oxucularımız, Türk yazıçısı Ahmet Haldun Terzioğlunun 
«Ustad» üçün qələmə aldığı bu yazını dilimizə uyğunlaşdırmadan 

təqdim edirik və bunu ortaq türkcəmizin formalaşması yolunda növbəti 
addımlardan biri kimi qəbul etməyinizi arzulayırıq.

Dün, bu gün, gelecek...
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Yalan bir dün, yalan bir bugünü 
kurma çabasına doğrulur. O da kimsenin 
işine yaramaz. Çünkü hemen ardından, 
geleceğe yönelmek mümkün olmaz. 
Oysa asıl olan gelecektir. Planlanabilen, 
düzeltilebilen ve hazırlanabilen.  
     Acun, bilinmez bir geleceğe 
doğru giderken, bilim kişileri, acunun 
geleceğinin karanlık olduğunu açıkça 
bildirmektedirler. Bile bile girilmiş olan 
bu yolun düzeltilme zamanı bugündür. 
Bunun için de dün yapılan yanlışları 
tekrarlamamak gerekir. Öyleyse dünü 
bütün gerçekliliği ile ortaya dökmek 
kaçınılmazdır. 
     Şimdi genelden, daha özele, bize, 
Büyük Türk Milletine dönelim. Aynı 
yargılamayı kendimiz için yapalım.  
     En zoru budur. Hele ki milletini 
çok seven yürekler için en zorudur. 
Toz bile konduramadığı, sevdalandığı, 
bütün unsurlarına tutkun olduğu öz 
milleti hakkında yargılarda bulunmak, 
kimi zaman ölmekten bile zor gelir 
milli kişilere. Milli kişiler, ulu orta belli 
edemezler bu konudaki düşüncelerini. 
Hep bir koruyucu, önleyici kalkan 
kullanırlar. Milletleri için tek yanlış söz 
etmemek uğruna doğruların bir kısmına 
gözlerini kapatırlar.  
     Oysa bugün yaşananların tamamının 
nedeni bizim geçmişimiz değil midir? 
Kadim çağlar, sonra yaşananlar ve 
hemen dün olanlar değil midir? Biz, Türk 
milliyetçileri, dün yapılan yanlışları açıkça 
yazmaz, öğretmez, belletmezsek, bugün 
yazık ki kötü görünen gidişi, gelecekte 
nasıl doğru yoluna sokacağız. Dün, kendi 
içimizde, kendi yurtlarımızda hanedan, 
inanç, mezhep, menfaat, boyculuk, 
urugculuk vs. uğruna yapılan büyük 
yanlışların acısını bugün ciğerlerimize 
kadar hissederken, bu yanlışları neden 
gizleyeceğiz? 
     Kim yaptıysa yaptı bu yanlışları. Onu 
tartışacak değiliz. Yaptılar ve bugünleri 
yaşatıyorlar bizlere. Ancak çözüm 
üretmezsek gelecek kuşaklar da bizim 
yüzümüzden aynı acıları yaşayacaklar. 
Bu sefer nedeni biz olacağız. Bugün 
elimizdeyken, bugün yanlışları doğruya 
çevirmek bizim gücümüzle mümkünken, 

yarın ağlamak boşunadır eğer doğruları 
yapamazsak. Ki durum o yönde 
ilerlemektedir. 
    Bir şey başardılar yağılarımız. Bizi 
bölük, parça ettiler. Bunu yöntemli 
ve sistemli olarak sağladılar. Bugün, 
birbirinden neredeyse habersiz, 
duyumsuz bu kadar çok Türk budun, bu 
kadar çok Türk devleti varsa ve bunlar 
en küçük bir birlik özelliği gösteremeden 
yalnızca olanları seyretmekle meşgulseler, 
bu yağılarımızın başarısıdır. Kadim 
çağdan itibaren bize yağılık yağan 
budunların başarısı... 
      Kimdir bu yağılar?

Kimdir geçmişte bizi birlik olmaktan 
alıkoyan budunlar? 
    Yöntemleri neydi? 
     Hangi yolları denediler? 
    Bunu nasıl başardılar?

Kadim Türk tarihi, en güzel tarihtir 
bana göre. Kaynaklar az ve özdür. 
Olaylar çıplak ve yalındır. Daha 
sonrasında ortaya çıkan bir sürü faktör 
yoktur ortalıkta. Eldekileri okur, bilir ve 
yorumlarsınız. Üstelik kadim Türk tarihi 
kaynakları denilince usumuza hemen Çin 
kaynakları düşer.  
 
    Düşünelim: 
    Çin dost muydu bize? 
    Değildi. 
    O halde neden bizi yazdı?  
    Neden bizi anlattı? 
    Neden bizi anlamaya çalıştı?

Bu soruların cevabı çok açıktır. Yağını 
tanıyacaksın, bileceksin, ona göre 
davranacaksın.  
     Evet, acı gerçek bu ki Çin bu 
işi çok güzel yaptı. Başarılı oldu. 
Kendi kaynaklarında yazdığına göre 
kalabalık ve ardı kesilmez elçiler zinciri 
kurdu Türk yurtlarında. Bu elçiler 
gördüler, incelediler ve bizi yazdılar. 
Bütün eksiklerimizi, yanlışlarımızı, 
tuhaflıklarımızı, inançlarımızı, töremizi, 
yaşantılarımızı, davranışlarımızı, 
komplekslerimizi, duygularımızı...  
     Çinliler bizi bizden daha iyi öğrendiler 
biz kendimizden habersizken. Buna göre 
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önlemlerini aldılar. Ne zaman birleşmek 
istesek hemen ikilik koydular araya. Bu 
birliği engellediler. Bizi bize kırdırdılar. 
Bu onlar için bir sanattı. Gerçek bir 
sanatçı kimliği ile davrandılar. Onlar bu 
yapı içinde yaşadılar, biz ise yine başımızı 
önümüze eğip, kendi iç hırslarımızın 
kurbanı olarak Çin’in oyuncağı olduk. 
     Çin başardı. Dikkat edin onun bu 
başarısı hala sürüyor. Çünkü diğer 
yağılarımıza da örnek oldu. Bugün 
Türkleri tanımak için kadim Çin 
kaynaklarını okumak yeter.  
     Biz bir türlü bir araya gelemiyor, 
birleşemiyoruz. Çünkü dünü iyi anlayan, 
irdeleyen ve inceleyen yağılarımız 
Çin’in uyguladığı yöntemleri bugün de 
sürdürüyorlar. Biz ise bunu tam olarak 
çözemediğimiz için, hala çözemediğimiz 
için ufacık ayrılıklar çemberinde 
birbirimizi yiyip duruyoruz. Birbirimizle 
uğraşıyoruz. Hiçbir şey yapamasak laf 
atıyor, dedikodu üretiyor, birbirimizin 
açıklarını ortaya döküyoruz. Bunu 
yaparken yalan da söylüyoruz. İftira da 
atıyoruz. Yağılarımızın içimize soktuğu 
fitnelere kanıyoruz. Mutlaka ayrılacak 
bir şeyler buluyoruz birleşmeye kafa 

takacağımız yerde. Aynı milletten olup 
da bizim kadar, birbirleri hakkında küçük 
ayıraçlar düşünen birbirlerine hasetlik 
eden milletler bile yoktur.

Dün...

Bugün...

Gelecek...

Hepinizi dünü öğrenmeye sesliyorum. 
Her şey orada gizli. Bugünün ışığı orada. 
Bizim tarihimizi bizden daha iyi bilen 
yağılarımız bu işin uzmanı olmuşlarken 
biz hala kafamızı kuma gömmüş, 
İstanbul’un Fethi ile övünüyoruz. İstanbul 
elimizden çoktan gitmiş haberimiz bile 
yok. 
    Dünü yazacağız. Bütün açıklığı ile 
düze çıkaracağız. 
    Bugüne yansıtacağız. Bugünün en 
azından bir kısmını kurtarmak için 
çabalayacağız. 
Türk milletinin geleceğine ışık olacağız.   
Başka çaremiz yoktur.
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Rus əsilli Vladimir Nabokov  
1899-cu ildə Sankt-Peterburqda  
aristokrat ailəsində anadan olub.  
Vladimir kiçik yaşlarından ingilis və fransız 
dillərini öyrənmişdi. Atası inqilabdan sonra 
 həbs edilir və onlar ailəvi olaraq Almaniyaya 
köçürlər. Nabokov İngiltərənin Kembric 
kollecində təhsilini davam etdirir. Atasının 
ölümündən sonra Almaniyaya qayıdır və  
on beş il ərzində  burada tərcüməçilik  
və pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur.
 

Ədəbiyyat aləmində Henrix Heynenin əsərlərini mükəmməl surətdə ingilis 
dilinə çevirməklə şöhrət qazanıb. Daha sonra şöhrət sırası onun müəllifi olduğu 

«Ərməğan», «Lolita», «Çağrı» və sairə romanlarına gəlir.

Taleyin ironiyası
Almaniyaya məxsus beynəlxalq 

sürət qatarının restoranında ofisiant 
kimi çalışırdı. Onun adı Aleksey Lvoviç 
Lujin idi.  Beş il əvvəl, 1919-cu ildə 
Rusiyanı tərk etmiş, elə o vaxtdan da 
şəhərbəşəhər gəzərək, müxtəlif peşələrdə 
özünü sınamışdı. O, Türkiyədə fəhlə, 
Vyanada poçtalyon, boyaqçı, mühasib 
və bu tipli başqa işlərdə çalışmışdı. İndi 
isə hər iki tərəfindən otlaqlar, süpürgə 
kollarından süd kimi ağaran təpələr, 
şam meşələrinin axıb keçdiyi restoran-
vaqonda pəncərə dibindəki masaların 
arasından dar keçidlə irəliləyir, güc-bəla 
ilə tarazlığını saxlaya-saxlaya apardığı 
bulyon dolu kasa buğlanır və aradabir 
də içindəki yemək ətrafa sıçrayırdı. O 
məharətlə qulluq edirdi: incə doğranmış 
mal əti və ya donuz budunu xüsusi çəngəl 
vasitəsilə boşqablara paylayırdı. Bunu 
etdikcə qısasaçlı başı, qırış dolu alnı, 
qara və qalın qaşları dayanmadan qalxıb-
enirdi.

Restoran günorta saat beşdə Berlinə 
çatmalı, yeddidə isə əks istiqamətdə – 
Fransa sərhədlərinə tərəf yola düşməli 
idi.  Lujin özünü incə bir ipin üstündə 
hərəkət edirmiş kimi hiss edirdi: 

fikirləşməyə və keçmişi xatırlamağa 
ancaq gecələri vaxtı olurdu, o da balıq və 
kirli corab iyi verən dar yatağında.

Lujin xəyallarında tez-tez Sank-
Peterburqdakı evinə gedir, iş otağını, 
yupyumşaq mebelin naxışlarındakı 
dəri düymələri və beş ildir ki, xəbərsiz 
olduğu arvadı Lenanı orada görürdü. 
Bununla da həyatının puç olduğunu dərk 
edirdi. Onsuz da tez-tez iylədiyi kokain 
dərrakəsini silib-süpürüb aparmışdı. 
Burun pərələrində yaranmış kiçik 
irinlər günü-gündən çoxalırdı.  Amma 
gülümsəyəndə böyük dişləri parlayaraq 
ətrafa işıq saçardı. “Fil dişi” gülüşünə 
görə digər iki ofisiant – enlikürək, 
sarışın, berlinli kassir Hüqo və vaqonlara 
kofe paylayan qırmızıbaş, dik burnu 
ilə tülküyə oxşayan Maks ona qibtə 
edirdilər. Amma Lujin son dövrlər az-az 
gülümsəyirdi.

Boş vaxtlarında təkliyə çəkiləndə 
narkotikin kristal-parlaq dalğaları 
beynini ələ keçirib düşüncələrini 
qamaşdıranda mənasız şeylər ona 
möcüzə kimi görünürdü. Məhz həmin 
vaxtlarda arvadının izini tapmaq üçün 
atmalı olduğu addımları bir-bir əlindəki 
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vərəqə yazırdı.  O, vərəqi qaraladıqca 
xoşbəxtcəsinə gülümsəyir, qeydləri 
özünə həddən artıq vacib bir şey kimi 
görünürdü. Səhərləri başı ağrıya-
ağrıya, nəm və bədəninə yapışmış 
köynəklə yuxudan duranda, bu qırıq-
qırıq, səliqəsiz yazılara baxır, özü-özünə 
nifrət edirdi. Təzəlikcə, beynində yeni 
bir fikir yaranmışdı. O, cidd-cəhdlə 
özünü öldürmək üçün plan hazırlayır və 
həyata keçirmək üçün bütün dəqiqliyi 
ilə ölçüb-biçirdi: canındakı qorxunun 
artdığı və azaldığı vaxtları qrafik təsvirdə 
əks etdirirdi. Hər şeyi asanlaşdırmaq 
üçün intihar edəcəyi günü də əvvəlcədən 
dəqiqləşdirmişdi – avqustun birindən 
ikisinə keçən gecə.  Ona ölümdən çox 
ölümdən əvvəlki detallar maraqlı gəlirdi 
və bu detallara o qədər aludə olmuşdu ki, 
ölümün özünü belə yaddan çıxarmışdı. 
Ancaq tezliklə bu düşüncələr uzaqlaşır, 
özünü öldürmək fikrinin yaratdığı xoş 
illüziya tamamilə sönür və sona əsl 
həqiqət qalırdı: bütün ömrünü boş yerə 
xərcləmişdi və bundan sonra yaşamağın 
heç bir mənası yox idi.

Avqustun birinci günü öz məcrasında 
idi. Axşam altının yarısında, Berlin 
stansiyasının yarıqaranlıq, böyük 
büfetində şişman, qapqara geyimdə, 
xədim hərəmağası kimi solğun bənizli, 
qoca Şahzadə Mariya Uktomski boş 
bir masanın arxasında oturmuşdu. 
Bufetdə az adam gözə dəyirdi. Yüksək 
torlu tavandan  asılmış mis lampaların  
şəfəqləri ətrafa saçılırdı. Arabir içəridə 
bir stul dala-qabağa sürüşərək cırıltılı 
səs çıxarırdı. Şahzadə Uktomski  
sərt baxışları ilə divar saatının qızılı 
əqrəblərinə ötəri nəzər saldı. Əqrəb 
bir addım önə tərəf dartındı. Bir 
dəqiqə sonra yerindən tərpəndi. Qoca 
qadın ayağa qalxdı, parlaq parçadan 
hazırlanmış yol çantasını götürdü 
və böyük qulplu əsasına söykənərək 
ayaqlarını sürüyə-sürüyə çıxışa tərəf 
irəlilədi.

Qapıda onu bir hambal gözləyirdi. 
Qatar yavaş-yavaş stansiyaya girirdi. 
Tutqun, dəmir rəngli alman vaqonları 
bir-bir qarşılarından keçdi. Sərnişin 
vaqonunun  pəncərəsinin altında laklı, 

qəhvəyi löhvənin üstündə “BERLİN-
PARİS” sözləri yazılmışdı. O, üstündə 
“Yeməkxana” yazılmış vaqonunun 
pəncərəsinə dirsəklənmiş qırmızıbaş 
ofisiantı gördü, deyəsən,  müharibədən 
qabaqkı Şimal “Ekspres”indən təkcə bu 
mənzərə yadigar qalmışdı.

Qatar tormoz verəndə elə səs çıxardı 
ki, sanki köks ötürür.  Beləcə buferlər bir-
birinə toxunaraq cingilti saldılar və qatar 
dayandı.

Hambal Şahzadə Uktomskini onun 
istəyinə görə  siqaret çəkilməyinə icazə 
verilən ikinci dərəcəli kupeyə yerləşdirdi. 
Pəncərənin yanında künc tərəfdə 
açıq-qəhvəyi kostyum geyinən bivec 
görünüşlü və zeytun rəngli bir adam 
oturmuşdu.  O, siqarla oynayırdı.

Qoca şahzadə onunla üzbəüz oturdu. 
Uktomski asta-asta, götür-qoy edə-edə 
əşyalarının başının üstündəki saxlanc 
yerinə qoyulub-qoyulmadığını bir-bir 
yoxladı. İki çamadanı, bir zənbili vardı. 
Hamısı da öz yerində idi. İşıldayan 
əl çantasını isə hər zamankı kimi 
dizinin üstündə saxlayırdı. Dodaqlarını 
çeynəməyə başladı.

Bir alman cütlük, yanlarını basa-basa, 
ləngər vura-vura kupeyə girdilər.

Sonra, qatarın tərpənməsinə bir 
dəqiqə qalmış, iri dodaqlı, qırmızı 
pomadalı, şlyapasını başına bərk sıxmış 
gənc bir qadın içəri keçdi. O, əşyalarını 
yerləşdirdikdən sonra dəhlizə çıxdı. Açıq 
rəngli kostyum geyinmiş adam qadının 
arxasınca baxdı. O, barmaqlarının 
ucunda qalxdı və çətinliklə pəncərəni 
açdı, pəncərədən əyilərək kiminləsə 
sağollaşdı. Şahzadənin qulağına rusca 
sözlər dəydi.

Qatar yola düşdü. Gənc qadın kupeyə 
qayıtdı. Üzündəki təbəssüm birdən-birə 
yox oldu və yerinə əzgin bir ifadə oturdu. 
Evlərin divarlarındakı kərpiclər yavaş-
yavaş keçib gedir, bunların arasında 
içi küləşlə doldurulmuş nəhəng siqaret 
reklamı gözə dəyirdi. Leysandan islanmış 
damlar zəif günəş işıqlarından par-par 
parıldayırdı.

Qoca şahzadə Uktomski daha dözə 
bilmədi. Mülayim səslə rus dilində 
soruşdu: “Çantamı bura qoysam, 
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problem olmaz?”
Qadının üzünün ifadəsi yumşaldı və 

cavab verdi: “Əlbəttə yox, buyurun”.
Küncdəki zeytun rəngli, kostyumlu kişi 

qəzetin üstündən onu süzürdü.  
     “Lap yaxşı, yolum Parisədir, – söhbət 
salmaq üçün şahzadə ah çəkərək dedi, 
– Oğlum oradadır. Düzünü desəm, 
Almaniyada qalmaqdan qorxuram”.

Çantasından böyük bir əl dəsmalı 
çıxartdı, burnunu soldan sağa və tərsinə 
bərk-bərk sildi.

“Hə, qorxuram. Adamlar deyir ki, 
Berlində Kommunizm inqilabı olacaq. Bu 
barədə nəsə eşitməmisiniz?” 
Gənc qadın “yox” mənasında başını 
yellədi. Şübhəli nəzərlərlə qəzet oxuyan 
kişiyə və alman cütlüyə baxdı.

“Heç nədən xəbərim yoxdu. 
Rusiyadan, Peterburqdan dünən 
gəlmişəm”.

Şahzadə Uktomskinin kök, solğun 
üzündə güclü maraq hissi oyandı. 
Napnazik qaşları yuxarı qalxdı.

“Doğrudan?”  
Gözləri boz ayaqqabıya zillənmiş qadın 
nəzakətlə, amma sürətlə danışmağa 
başladı: “Aha, sağ olsun, vicdanlı 
bir adamın köməyi ilə oradan çıxa 
bildim. İndi də Parisə gedirəm. Orada 
qohumlarım var”.

Əlcəklərini çıxarmağa başladı. Qızıl 
bəxt üzüyü barmağından sürüşüb düşdü. 
Amma dərhal da göydə tuta bildi.  
“Elə hey üzüyümü itirirəm. Deyəsən, 
arıqlamışam, ona görə tez-tez çıxır”.

Araya sükut çökdü, o gözlərini qırpdı.
Kupenin şüşəli qapısının arxasından 

dəhliz pəncərəsi boyunca düz bir cərgə 
ilə teleqraf  məftilləri uzanıb gedirdi.

Şahzadə Uktomski otaq yoldaşına 
yaxınlaşdı.

“Mənə deyin görüm, – alçaq səslə 
pıçıldadı, – sovetlərin vəziyyəti daha 
əvvəlki kimi yaxşı deyil, hə?” 
    Günəş qürubu fonunda dikələn qara 
teleqraf dirəkləri məftillərin sığalını 
pozurdu. Məftillər külək sakitləşəndə 
bayraqlar kimi aşağı düşür, sonra oğrun-
oğrun yenidən qalxırdılar. “Ekspres” 
alov kimi parlaq gecənin dumanlı 
havasını yara-yara gedirdi. Kupelərdən 

hansınınsa tavanından aradabir şappıltı 
səsi gəlirdi, elə bil qatarın polad damına 
yağış damcılayırdı. Alman vaqonları zar-
zar yırğalanırdı. Bununla belə içərisinə 
göy parça çəkilmiş beynəlxalq vaqon 
digərlərinə baxanda daha sakit və rəvan 
irəliləyirdi. Restoran-vaqonda üç ofisiant 
masaları hazırlayırdı. Onlardan qısasaçlı 
və qaşqabaqlı olanı döş cibindəki şüşəni 
düşünürdü. Dayanmadan dodaqlarını 
yalayır, burnunu çəkirdi. Kramm markalı 
şüşənin içində toz kristalı var idi. O, 
çəngəlləri və bıçaqları düzür, ağzıbağlı 
şüşələri masalara yerləşdirirdi ki, birdən 
artıq bu cür davam edə bilməyəcəyini 
başa düşdü. Pərdələri səliqəyə salan 
tülküburun Maksa gülümsədi və 
vaqonları birləşdirən keçiddən adlayaraq 
o birinə keçdi. Tualetə girib qapını 
bağladı. Qatarın yırğalanma arealını 
dəqiqliklə hesabladı, tozdan dırnağının 
üstünə tökərək təpəcik yaratdı, əvvəlcə 
acgözlüklə burnunun bir deşiyinə, sonra 
da o birinə təpdi; burnunu çəkdi, dili 
ilə barmağında qalan damcını yaladı, 
acı rezin dadı duydu, gözlərini iki dəfə 
yumub-açdı, hallı, üzü gülə-gülə tualetdən 
çıxdı; yavaş-yavaş  beyni buz kimi sərin 
hava ilə dolurdu. Restoranın yerləşdiyi 
vaqona gedəndə arakəsmədə fikirləşdi 
ki, indi – elə bu dəqiqə ölmək necə də 
asan olardı! Gülümsədi. Yaxşısı budur ki, 
gecənin düşməsini gözləsin. Bu zəhərin 
zövqverici dadını yarıda kəsmək günah 
olar.

– Hüqo, masaları bronlayanların 
siyahısını ver, gedim hamısını çağırım.

– Yox, Maks getsin. O, daha sürətli 
işləyir. Götür, Maks.

Qırmızıbaş ofisiantın çilli əli biletlərə 
uzandı. Masaların arasından tülkü kimi 
süzərək sərnişinlər olan vaqonun mavi 
dəhlizinə keçdi. Pəncərədə beş arfa telinə 
oxşayan teleqraf məftilləri görünürdü 
və ümidsizcəsinə yuxarıya tərəf  süzülüb 
gedirdi. Göyün üzü qapqaranlıq idi. 
Alman vaqonunun ikinci sinif kupesində 
qapqara geyinmiş, hərəmağasını 
xatırladan qoca qadın məyus-məyus 
“axx” deyə-deyə uzun, ürəksıxan həyat 
hekayəsinə qulaq asırdı.

 – Bəs ərinizi orda qoydunuz?
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Gənc qadın gözlərini geniş açaraq 
başını yellədi: 

– Yox. Xeyli müddətdir ki, o da 
xaricdədir. Başqa çarəmiz yox idi. İnqilab 
başlayan kimi cənuba – Odessaya getdi. 
Onu axtarırdılar. Orada görüşməyi 
planlaşdırırdıq, ancaq mən vaxtında çıxa 
bilmədim”.

– Dəhşətdi, dəhşətdi. Sonra ondan 
heç xəbəriniz olmadı?

– Yox. Öldüyünü düşünürdüm. Bəxt 
üzüyümü xaçın içində gəzdirirdim, 
qorxurdum ki, əlimdən alarlar. Sonra 
Berlindəki dostlardan onun sağ olduğunu 
öyrəndim. Kimsə Lujini görmüşdü. 
Dünən mühacirlərin qəzetində onu 
tapmaq üçün elan da verdim.

Əl-ayağı bir-birinə dolaşa-dolaşa cırıq-
sökük ipək əl çantasından “Rul” qəzetini 
çıxardı. 
    – Baxın, buradadır.

Şahzadə Uktomski eynəyini taxaraq 
oxumağa başladı: “Yelena Nikolayevna 
Lujin əri Aleksey Lvoviç Lujini axtarır”.

– Lujin? – eynəyini çıxararaq soruşdu. 
– Bu, Lev Sergeyiviçin oğlu Lujin deyil? 
Səhv etmirəmsə iki oğlu var idi. Adlarını 
dəqiq xatırlamıram.

Yelena sevinə-sevinə gülümsədi:
– Ax, nə gözəl təsadüf. Bu ki əsl 

sürpriz oldu. Atasını tanıyırsınız?

– Əlbəttə ki, əlbəttə ki tanıyıram, – 
şahzadə özündənrazı bir tonda nəzakətlə 
dedi.

– Lyovuşka Lujin, bir vaxtlar Uhlansda 
yaşayırdılar. Malikanələ-rimiz yanaşı idi. 
Tez-tez bizə gəlirdi.

– O öldü, –  deyə Yelena onun sözünü 
kəsdi.

– Hə, hə, eşitdim. Ruhu şad olsun. 
Həmişə borzoy cinsli tazısı ilə bizə gəlirdi. 
Oğullarını elə də yaxşı xatırlamıram. 
1917-ci ildən xaricdəyəm. Balacasının 
açıq rəngli saçı var, deyəsən. Danışanda 
da aradabir kəkələyirdi.

 Yelena yenə gülümsədi.
– Yox, yox, dediyiniz onun böyük 

qardaşı idi.
– Ax, ola bilər, qarışdırdım, deyəsən, 

əzizim, – şahzadə narahatlıq keçirmədən 
dedi, – yaddaşım elə də yaxşı deyil. Adını 
çəkməsən Lyovuşkanı da xatırlamazdım. 
Ancaq danışdıqca yadıma düşür. 
Axşamları atını sürərək bizə çay içməyə 
gəlirdi. Ax, danışım qulaq as.  
Şahzadə qadına bir az da yaxınlaşdı və 
aydın səslə, amma sürətlə  danışmağa 
başladı. Səsində kədərdən əsər-əlamət 
yox idi. Çünki bilirdi ki, o dövrlərin 
arxada qalmadığına kədərlənmədən 
xoşbəxt hadisələr barəsində təkcə 
xoşbəxtcəsinə danışmaq lazımdır.

– Dayan, yadıma düşmüşkən bunu 
da danışım, – deyə davam etdi. – Məzəli 
bir boşqab dəstimiz var idi, kənarı qızılı 
dairəli və düz ortasında ağcaqanad şəkli 
çəkilmişdi. O qədər həqiqiyə bənzəyirdi 
ki, bilməyən olanda əli ilə ağcaqanadı 
tutmağa çalışırdı. 
    Kupenin qapısı açıldı. Qırmızısaçlı 
ofisiant əlində tutduğu yemək kuponlarını 
onlara verdi. Yelena birini götürdü. 
Bayaqdandı ona baxan, küncdə oturan 
adam da birini götürdü. 
     – Mən özümə yemək götürmüşəm, – 
şahzadə dedi, – Donuz əti və kökə.

Maks bütün vaqonları gəzdikdən 
sonra yırğalana-yırğalana restorana 
qayıtdı. Vaqonun dəhlizindən keçəndə 
qolunun altında dəsmal dayanmış rus 
yoldaşını dümsüklədi. Lujin Markın 
arxasınca parlayan gözləri ilə qəmgin-
qəmgin baxdı. Sümüklərinin və daxili 

Vladimir Nabakov
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orqanlarının əvəzinə içini qıdıqlayan 
bir boşluq hiss edirdi, elə bil bu dəqiqə 
asqıracaq, bütün bədəni silkələnəcək və 
ruhu bədənindən çıxacaqdı. Yüzüncü 
dəfə idi ki, necə öləcəyini xəyalında 
canlandırdı. Elə bil şahmat məsələsini 
hazırlayırmış kimi ən xırda detalına qədər 
hesabladı.

Planına əsasən gecə həmişəki 
stansiyada düşəcək, başını onların 
qatarına qoşulmaq üçün gözləyən 
hərəkətsiz vaqonun qalxanabənzər 
buferinə qoyacaqdı. Buferlər toqquşacaq, 
başı onların arasında qalacaqdı. Sonra 
da sabun köpüyü kimi partlayacaq və 
havaya qarışacaqdı. Bunun üçün ayağını 
möhkəm-möhkəm relsin şalbanına 
basmalı, gicgahını bərk-bərk buferin 
soyuq dəmirinə sıxmalı idi.

– Eşitmirsən? Sərnişinləri yeməyə 
çağırmağın vaxtıdı. 

Bu sözləri deyən Hüqo idi. Lujin 
diksinsə də gülümsədi və ona deyiləni 
yerinə yetirdi. Dərhal kupelərin qapısını 
açaraq yüksək səslə və tez-tez çağırış 
etdi: “Yemək vaxtıdır”.

Kupelərin birində buterbrodun kağızını 
açan kök, sarımtıl üzlü qoca qadın 
gözünə dəydi. Üzü tanış gəldi. Sürətlə 
vaqonların arasından keçərkən onun 
kim olduğunu xatırlamağa çalışdı. Elə 
bil onu nə vaxtsa yuxusunda görmüşdü. 
Bu dəqiqə ruhunu asqıracaqmış hissi 
daha da gücləndi – “qoca qadını harda 
gördüyümü indi xatırlayacağam”. 
Amma yaddaşına güc gəldikcə xatirələr 
beynindən daha sürətlə sürüşüb 
uzaqlaşırdı.

Restorana qayıdanda çox qəmgin 
görünürdü, burun deşikləri genişlənir, 
boğazındakı qıcıqlanma udqunmağına 
mane olurdu: “Ax, cəhənnəm olsun, 
başdan ayağa cəfəngiyyatdır”.

Sərnişinlər divarlardan tuta-tuta 
dəhlizdən keçərək restorana tərəf 
səndələyə-səndələyə addımlayırdılar. 
Pəncərələrdən qaranlıq sayrışırdı. Qürub 
edən günəşin sarı zolaqları pəncərəyə 
düşürdü. Yelena Lujin ayağa qalxanda 
açıq rəngli kostyum geyinmiş adamın 
da onunla birgə durduğunu hiss etdi. 
Artıq onun bu hərəkətindən narahat 

olmağa başlayırdı. Kişinin qapqara yoda 
bənzəyən xəbis, cansız, domba gözləri 
var idi. Dəhlizdə gedərkən addımbaaddım 
onu izləyir, gənc qadın hər dəfə güclü 
təkandan müavizinətini itirəndə (vaqon 
çox güclü yırğalanırdı) o da qəsdən 
öskürürdü.  Yelena niyəsə birdən onun 
casus olduğunu düşündü; düzdür bu 
səfeh düşüncə idi, çünki uzun müddət idi 
Rusiyadan çıxmışdı, ancaq eyni zamanda 
da bu fikri heç cür özündən uzaqlaşdıra 
bilmirdi.

Vaqonların arasından keçəndə 
adam nəsə dedi. Qadın addımlarını 
sürətləndirdi və restoran tərəfə keçdi. 
Bu məqamda o, restoranın dəhlizində 
ikən birdən-birə qadının qolundan yersiz 
mehribanlıqla yapışdı.Yelena qışqırığını 
boğdu və qolunu zərblə elə dartdı ki, az 
qaldı müavizinətini itirib yıxılsın.

Kişi yad bir aksentlə almanca, – 
“Gözəlim”, – dedi.  
Yelena dərhal geri qanrıldı. O, 
vaqonlararası keçidi adlayıb, digər 
vaqona, oradan da başqa bir keçiddən 
keçərək geri qayıtdı. Qolu dəhşətli 
dərəcədə ağrıyırdı. O kobud eybəcərlə 
üzbəüz oturub yemək yeməkdənsə ac 
qalmaq daha yaxşı idi. “Allah bilir məni 
nə hesab edir, – düşündü, – özü də təkcə 
dodaq boyası çəkdiyim üçün”.

– Nə oldu əzizim? Yemək yemirsən?
Şahzadə Uktomski buterbroddan 

dişləyə-dişləyə soruşdu.
– Yox, artıq ürəyim istəmir. Üzr 

istəyirəm, mən bir az mürgüləyim.
Qoca qadın təəccüblə incə qaşlarını 

yuxarı qaldırdı, sonra ağzındakı loxmanı 
çeynəməyə başladı. Yelena başını arxaya 
söykəyib özünü yuxululuğa vurdu. Amma 
həqiqətən də tezliklə onu yuxu apardı. 
Solğun, yorğun üzü arabir səyriyirdi. 
Burnunun ucunda pudranın getmiş 
yerləri parlayırdı. 

Şahzadə Uktomski uzun müştüyünə 
siqaret qoyub yandırdı.

Yarım saat sonra adam qayıtdı, 
arxayınca küncündə oturdu və çöp ilə 
dişlərini qurdalamağa başladı. Sonra 
gözlərini yumdu, yerində qurdalandı, 
pəncərənin yanında asılqandan asılmış 
paltosunun bir tərəfini başına örtdü. 
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Yarım saat sonra qatar sürətini azaltdı. 
Stansiyanın işıqları tərləmiş pəncərənin 
yanından kabus kimi keçib gedirdi. 
Qatar fısıldayaraq dayandı. Müxtəlif 
səslər eşidildi: yandakı kupedən kimsə 
öskürür, platformadan qaçışan adamların 
ayaq səsləri gəlirdi. Qatar bir müddət 
hərəkətsiz gözlədi. Gecənin qaranlığında 
fit səsi bir-birinə qarışdı. Sonra qatar 
yırğalandı və getməyə başladı.

Yelena oyandı. Şahzadə yatırdı, ağzı 
qapqara zağa kimi açılmışdı. Alman 
cütlük getmişdilər. Kişi üzünü paltosu ilə 
örtmüş, yuxulayırdı. Ayaqlarını həddən 
artıq qabağa uzatmışdı.

Yelena qurumuş dodaqlarını yaladı 
və əzgin-əzgin alnını ovuşdurdu. Birdən 
səksəndi: üzüyü dördüncü barmağında 
yox idi. 
       Bir müddət tərpənmədən boş əlinə 
baxdı. Sonra ürəyi çırpındı, dəli kimi 
oturduğu yeri, döşəməni axtarmağa 
başladı. Gözləri kişinin dizlərinə sataşdı.

“Ay aman, Tanrım, hə də, yəqin ki, 
üzük restoranda qolumu bu heyvərənin 
əlindən xilas olmaq üçün dartanda 
düşüb”.

Cəld kupedən çıxıb, əllərini yana 
açaraq, bir o tərəfə, bir bu tərəfə 
yırğalana-yırğalana,  gözyaşlarını boğa-
boğa, bir vaqondan digərinə keçirdi. 
Axırıncı vaqona çatdı və qapının dalında 
havadan, boşluqdan, qaranlıq səmadan 
və uzaqlaşdıqca gözdən itən şalbanlardan 
başqa heç nə görünmürdü.

O, səhv elədiyini və əks tərəfə 
getdiyini düşündü. Hönkürərək geri 
qayıtdı.

Düz yanında, tualetin qarşısında 
növbətçi tibb bacısına oxşayan qoca, 
balacaboy, boz önlüklü və qolu sarğılı bir 
qadın durmuşdu. Əlində içi fırçalı vedrə 
var idi.

“Restoran olan vaqonu ayırdılar, – 
köks ötürərək balacaboy qoca qadın 
dedi. – Kölndən sonra başqa vaqon 
qoşacaqlar”.

Stansiyanın anbarında qalan vaqon 
bir də sabah səhər Fransaya gedəcəkdi; 
ofisiantları hər tərəfi təmizləyir, masa 
örtüklərini yığırdılar. Lujin işini qurtarıb, 
kupenin dəhlizində qapının girişində 

dayandı. Stansiya qaranlıq və kimsəsiz 
idi. Bir az uzaqda rütubətli gecədə boz 
dumanın arxasında bir işıq parlayırdı. 
Sel kimi axan relslər az-maz işıldayırdı. 
Buterbrod yeyən qoca qadının ona 
niyə belə dərin təsir etdiyini heç cür 
anlaya bilmirdi. Özü üçün hər şeyi 
aydınlaşdırmışdı, təkcə bu qara nöqtədən 
başqa.

Qırmızısaçlı, itiburunlu Maks da 
dəhlizə çıxdı. Yerləri silirdi. Küncdə 
qızılın parıltısını hiss etdi. Əyildi. Bu, 
üzük idi.  Tez onu jiletinin cibində gizlətdi 
və o dəqiqə də ətrafına baxdı ki, kimsə 
bu hərəkətini görüb, ya yox. Lujin 
tərpənmədən qapıdan çölə baxırdı.

Maks ehmalca üzüyü çıxartdı, solğun 
işıqda üzüyün içinə işlənmiş sözləri və 
rəqəmləri görə bildi. Yəqin çincə yazılıb, 
deyə düşündü.  
Əslində isə  kiril əlifbası ilə “1-VIII-1915. 
ALEKSEY” yazılmışdı. O, üzüyü yenidən 
cibinə qoydu.

Lujin çiyinlərini çəkdi. Sakitcə 
vaqondan düşdü. Əks tərəfdəki relslərə 
doğru hərəkət etməyə başladı; yerişi 
sakit, rahat idi, elə bil gəzintiyə çıxmışdı.

Rels boyunca hərəkət edən bir qatar 
guruldayaraq stansiyaya girdi. Lujin  
platformanın kənarına gəlib aşağı 
tullandı.

Ayağının altındakı çürük şalban 
cırıldadı. 
Lokomotiv bir göz qırpımında acgözlüklə 
üstünə sıçradı. Hər şeydən xəbərsiz Maks 
xeyli uzaqda xətt boyunca uzanan işıqlı 
pəncərələri izləyirdi.  
 

Tərcümə etdi: Rövşən Danyeri
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Esmira Fuad

Tanımalı olduqlarımızdan biri  

- Həbib Fərşbaf

Güney Azərbaycan, bütövlükdə 
Azərbaycan xalqının tarixən çətin, qanlı-
qadalı, keşməkeşli həyat yaşamasına 
rəğmən, müasir Güney yazarları son 
dərəcə humanist, həyata sıx surətdə 
bağlı, gələcəyə böyük ümidlərlə baxan 
optimist düşüncəyə malik nikbin 
insanlardır. Bu daxili aləmə malik 
qələm sahiblərinin yaratdığı nəsr də 
böyük bir inkişaf yolu keçmişdir və bu 
nəsrin yaradılmasında müxtəlif ədəbi 
məktəblərin təmsilçiləri, çeşidli estetik 
siyasi  nəzəriyyələrin  daşıyıcıları olan, 
müxtəlif janrlarda yazıb-yaradan yazarlar 
fəal iştirak edirlər. Beləliklə də Cənubi 
Azərbaycan nəsri öz formulunu yaradır 
və dünya ədəbiyyatında özünəməxsus yer 
tutur. Qeyd edək ki, Güney yazarlarının 
qələmə aldığı şeir və nəsr əsərlərinin 
ucdantutma hamısının yüksək bədii 
tələblərə cavab verdiyini deyə bilmərik. 
Lakin son illərdə Güney Azərbaycanda 
və xarici ölkələrdə yaşayaraq yazıb-
yaradan yazarların bir-birindən fərqli 
nəsr əsərləri də diqqət çəkməkdədir. 
Araya-ərsəyə gətirilən bu nümunələrdə 
poeziyada olduğu kimi, əsas mövzular 
haqsızlıq və ədalətsizliklərə qarşı üsyan və 
vətən sevgisi, özgürlük, sürgünlük, ayrılıq, 

sevgi, həsrət, milli kimlik, əsarətə qarşı 
üsyan və etiraz  və aydın gələcəyə güclü 
inam duyğularıdır. Mirzə Əbdürrəhman 
Talıbov, Fəthi Xoşginabi, Səməd 
Behrəngi, Qulamhüseyn Saedi (Gövhər 
Murad), Rza Bərəhani, Əliza Nabdil 
(Oxtay), Mərziyə Üskiyi (Dalğa) kimi 
böyük nasirlərin yolunu bu gün istedadlı 
nasirlər Vali Gözətən, Əli Daşqın, Nasir 
Mənzuri, Rəsul Yunan, Ruqiyyə Kəbiri, 
Aqşin Ağkəmərli, Həbib Fərşbaf, Rəsul 
Məlikoğlu və b. davam etdirirlər.

Ümumiyyətlə, Şərqdə ta qədimlərdən 
günümüzədək poeziya daha çox inkişaf 
etmiş, möhtəşəm nəzm nümunələri 
yaranmış, şairlər zirvələr fəth etmiş, 
nəsr isə bir qədər kölgədə qalmışdır. 
Lakin XIX əsrin II yarısından başlayaraq 
Güney Azərbaycanda, eləcə də İranda 
kiçik həcmli nəsr əsərlərilə yanaşı, 
böyük həcmli, monumental romanlar 
da araya-ərsəyə gəlmişdir. Bu gün 
çağdaş Güney Azərbaycan nəsrindən 
danışanda, ilk xatırlananlardan biri Həbib 
Fərşbafdır. Çağdaş Güney Azərbaycan 
ədəbiyyatının yaradıcılarından olan 
Həbib Fərşbaf istedadlı şair, nasir, həm 
də müəllimdir. 1944-cü ildə Təbrizin 
ustad Şəhriyarın da doğulduğu məşhur 
Bağmeşə məhəlləsində dünyaya gələn 
Həbib Fərşbaf (Fərşbaf - Xalça toxuyan 
mənasındadır) ibtidai təhsilini «Mümtaz» 
mədrəsəsində alır, orta təhsilini isə 
daha sonra yazıldığı “Siqətilislam” 
dəbiristanında əla qiymətlərlə başa 
vurur. Laylasını dinlədiyi anasının 
dilində deyil, fars dilində oxuyub təhsil 
almaq məcburiyyəti qarşısında qalan 
balaca Həbibin qəlbində elə məktəb 
illərindən ana dilinə, Azərbaycan şifahi 
xalq ədəbiyyatına, folklor qaynaqlarına 
güclü sevgi oyanır. İlk müəllimləri olmuş 
Əlipur, Firidun Qərəçorlu əlaçı şagirdin 
həyat idealına çevrilir. Bu böyük sevginin 
güclü əsintisi içində də o, müəllim 
olmaq qərarına gəlir. “Siqətilislam” 
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dəbiristanında orta təhsilini başa vuran 
Həbib arzusuna qovuşur, müəllimlik 
diplomunu alır və Qaradağ bölgəsinin 
ucqar kəndlərində pedaqoji fəaliyyətə 
başlayır. Uzun illər müəllimlik kimi qutsal 
bir peşəni həyata keçirir, fars dilini tədris 
etməsinə baxmayaraq körpə fidanların 
tərtəmiz qəlbində Azərbaycan türkcəsinə 
də bir sevgi ocağı çatır. Əməkçi ailəsində 
dünyaya gələn və həyatın çətinliklərinə 
dözməyə lap uşaq yaşlarından alışan 
gənc müəllim ucqar kəndlərdə bir 
sıra ciddi sınaqlara, rejimin yaratdığı 
çətinliklərə tuş gəlir. Lakin bu çətinliklərə 
sinə gərir, yolundan dönmür, heç vəchlə 
sevdiyi peşəsindən əl çəkmir. Qaradağlı 
uşaqlara, oğlan və qızlara savad verməklə 
bərabər, bölgənin folklor, ağız ədəbiyyatı 
nümunələrini toplayır və bu zəngin irsin 
Təbrizdə çap olunmasına səy göstərir. 
Həmçinin bütün bunlardan tədris 
prosesində də istifadə edir, şagirdlərinin 
milli-mənəvi dəyərlərimizi mənimsəməsi, 
körpə fidanların iç dünyasının 
zənginləşməsi, sağlam ruhda böyüyərək 
xalqına faydalı bir insan olaraq böyüməsi, 
əsl vətəndaş kimi formalaşması 
qayğısına qalır. Fədakar müəllim 
gündüzlər qurduğu siniflərdə dərs deyir, 
gecələrsə evində savadsız kəndlilərə 
M.Ə.Sabirin “Hophopnamə”sini, 
Cəlil Məmmədquluzadənin, Mirzə Əli 
Möcüzün, Səməd Behrənginin və b. 
əsərlərini oxuyur, onların “gözünü 
açır...” Xeyirxah, əməlisaleh, hünərvər 
bir müəllim kimi sevilən Həbib Fərşbaf 
bu gün də elin, obanın xeyir-şər 
məclislərində yaxından iştirak edir, 
insanların sevincli, yaxud kədərli 
günlərində onların yanında olur.

O, bütün bu ali keyfiyyətlərinə görə 
də xalqının dərin sevgisini, etimadını 
qazanmış, bölgənin ziyalısı kimi 
tanınmışdır...

İran İslam İnqilabının qələbəsindən 
sonra Təbrizdə yaranmış yazıçı-şairlər 
Cəmiyyəti rəyasət heyətinin üzvü seçilən 
Həbib Fərşbaf hazırda Təbrizin Dəvəçi 
və Şengilan məktəblərində pedaqoji 
fəaliyyətini davam etdirir. Yazarın bu 
günədək “Qaradağ kəndlərində”, “Dan 
yeri”, “Uşaq bağçası”, “Bir sevgi - bir 

ömür” kitabları çap olunmuşdur. Nəzm 
və nəsr əsərlərinin mövzusunu real 
həyatdan, gerçəkliklərdən, götürən 
yazarın yaratdığı obrazlar, qəhrəmanlar 
da onun müasirləri, gündəlik qarşılaşdığı, 
təmas qurduğu, tanıdığı insanlar, müəllim 
işlədiyi uzun illərdə yaşadıqları, şahidi 
olduğu hadisə və olaylardır.

Həbib Fərşbafın “Bir sevgi  – bir 
ömür” kitabında toplanmış hekayələri 
haqqında qələmə aldığı dəyərli məqalədə 
çox dəyərli alimimiz, Filologiya elmləri 
doktoru Paşa Əlioğlu yazır: “Bu əsərlərin 
mövzusu həyatdan götürülüb, onlar 
yazıçının Azərbaycan kəndlərində 
müəllimlik etdiyi illərdə yazılıb. Burada 
uydurma heç nə yoxdur, müəllif elə 
bil ki, sənədlər əsasında tariximizi 
yazır. Ancaq hadisələrin nə zaman baş 
verdiyini qeyd etməkdən ibarətdir? Bəs 
insanın, vətəndaşın həyatda qarşısına 
çıxan çətinliklərlə mübarizə aparması, 
təslim olmaması, şəxsiyyətini qoruyub 
saxlamağa çalışması tarix deyil? Tarixin 
bu tərəflərinin yazılması daha çox 
yazıçıların üzərinə düşür. Yazıçıdan tələb 
olunan yalan yazmamaq, ancaq gerçəyi 
deməkdir. Bilə-bilə bəzi məsələlərin 
üzərindən sükutla keçmək elə ən böyük 
yalandır. H.Fərşbafın hekayələrində biz 
tariximizin müəyyən dövründə həyatı, 
şəxsiyyəti, mənliyi uğrunda mübarizə 
aparan Güney Azərbaycan türkünü, 
onun sevincini, kədərini, faciəsini 
görürük. Realist yazıçının əsərində, təbii 
ki, faciə daha çoxdur, lakin bu faciə 
mənən yenilməyən, təslim olmağı ağlına 
belə gətirməyən, ölümün gözünə gülə-
gülə, dik baxan adamların faciəsidir”. 
Həbib Fərşbafın “Dörd qardaş” 
hekayəsini “Ustad”ın oxucularına təqdim 
edirik... 
                           ***

Yunan əsatirinə görə, yer üzərindəki 
birinci sayılan qadın Pandoranın bir 
sandıqçası var imiş. Bu sandıqçanı açmaq 
qadağan olunsa da, pandora əmrə itaət 
etməyib sandıqçanı açır və insanın bu 
günə qədər bütün çəkdiyi bəlaların hamısı 
aşkara çıxır. Ancaq sandıqçanın təkində 
insanın toxtaqlığı üçün, yalnız bircə ümid 
qalmışmış. Bir sıx meşənin dərinliyində 
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həyat bütün gözəllikləri ilə öz axarında 
idi. Sular şır-şır axır, quşlar nəğmə deyir, 
ağaclar mucur-mucur baharlanırdı. Bura 
işıqlar dünyası idi..

Dörd yanar ocaq, dörd qardaş kimi 
bu meşənin dörd bucağında öz qızıl 
şəfəqləri ilə işıqlar dünyasının keşiyində 
dayanmışlar. Hər şey öz qaydasında idi.

Günlərin bir günü qaranlıq dünyasının 
hökmdarının yolu bu yerdən düşdü. O, 
işıqlar dünyasını görərkən qəzəbindən 
huşdan gedib, arxası üstə yerə sərildi. 
Ertəsi gün qaranlıq dünyasının hökmdarı, 
bütün qara qüvvələrini başına toplayıb 
işıqlar dünyasına hücuma keçdi.

Qara qüvvələrin hücuma keçən ilbis 
sevgiyə ölüm-deyə, böyük qardaşı hədəf 
alıb, qapqara qandallarını dəhşətli bir 
səslə bir-birinə calayaraq, qorxulu bir 
tufan qopardı. Sevgi şəfəqləri tufandan 
titrəsə də, hələ sevgi öz yerində möhkəm 
dayanmışdı. Bu döyüş üç min il davam 
etdi. Nəhayət, onlar dörd tərəfdən 
sevgini dövrələyib, onu tüstü ilə öz 
qardaşlarından ayırdılar.

Sevgi ocağı söndükdə işıqlar dünyası 
sarsıldı. İkinci hücumda iman ocağı, 
üçüncü həmlədə arzu ocağı da qara 
qüvvələrin önündə təslim oldular.

Sevginin imanın və arzunun işığı, 
hərarəti kəsildikdə suların və quşların 
nəğməsi də kəsildi. Beləcə də bütün 
çiçəklər solub, yarpaqlarsa birbə bir 
xəzəlləməyə uğradı. Qaranlıq get-
gedə bütün gözəllikləri aradan aparıb, 
məhvetmə qərarına gəldi.

Nə yaxşı ki, ümid heç zaman qara 
qüvvələrin gözünə görünməyib, ürəyinə 
yol tapmır. Onlar bütün ocaqları sönmüş 
güman edib geri çəkilmişlər.

Artıq dördüncü üç min il gəlib çatdı. 
İşıqlıq hökmdarı dizlərini qucaqlayıb:

-Dövran belə gedərsə, qaranlıq bütün 
aləmə hakim olub, daha bir qığılcım da 
gözə görünməyəcək-deyə dərin-dərin 
düşündürdü.

Bu anda işıqlıq hökmdarı uzaqlardan 
gəlib qulağına çatan bir səsi eşitdi:

-Ayağa qalx! Oturmaq zamanı deyil. 
Mən hələ sönməmişəm. Məni əlinə al, 
sevgi və başqa qardaşlarımı yenə də 
alovlandır!

Ümid ocağından gələn bu səs onun 
ürəyində şölələnirdi. İşıqlıq hökmdarı 
dərhal ayağa qalxdı və ilk öncə sevgi 
ocağını, sonra isə iman və arzu ocaqlarını 
da yandırdı. Yenə bütün aləm nura 
boyandı. Hər şey öz qaydasına düşdü...

 Həbib Fərşbaf
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DETEKTİV – ən çox tənqid 
olunan və ən çox oxunan janr

Müşfiq XAN

İlk polis təşkilatları, yaxud detektivin 
ədəbiyyata gəlişi

Detektiv roman anlayışı məntiq və 
elm anlayışlarının cəmiyyətdə sürətlə ön 
plana çəkildiyi dövrdə təşəkkül etmişdir. 
Məhz buna görə XIX əsrdə detektiv 
janrını sənayeləşmə və elmi-texniki 
tərəqqi ilə paralel inkişaf edən sahə 
hesab edirlər. Şübhəsiz ki, bu yüksəlişin 
mətbəxi sosial sifarişlərə dayanılıdır. 
Bu gün Azərbaycan oxucusunun 
böyük maraqla oxuduğu janr dünya 
ədəbiyyatında uzun sürən təkamül 
keçmişdir.

Məsələ burasındadır ki, detektiv 
ədəbiyyata aid olan nümunələrdə – 
əsərlərin həcmindən asılı olmayaraq real 
həyat eskizləri daha koloritli verilir. Daha 
doğrusu, verilməlidir. Baxmayaraq ki, 
mütəxəssislərin bir qismi janrın tələblərini 
gözləməyən nümunələrin üzərindən 
yola çıxaraq, bu günün özündə yanlış 
təhlillər verməklə məşğuldurlar. Detektiv 
janrda hadisələrin gerçək insan həyatına 
nə qədər dayanıqlı olduğuna xəfiyyə 

ədəbiyyatının ilk inkişaf mərhələsinə aid 
olan müqayisədə baxaq.

İngiltərədə sənayeləşmə inkişaf 
etdikcə kənd təsərrüfatı paralel 
olaraq dissimilyasiya etməyə başladı. 
Əyalətlərdən şəhərlərə axın başladıqca, 
şəhər əhalisi həddən artıq çoxalmağa 
başladı. Bu halda şəhərlərdə daşınan 
əmlakların oğurluğu, qətl hadisələri də 
daha çox müşahidə olundu. Nəhayətində, 
qarət və qətllərin araşdırılması ilə bağlı 
xəfiyyə peşəsinin önəm qazanması, 
polis sistemində daha ayıq-sayıq olmaq 
istiqamətində atılan addımlar məhz mülki 
təhlükəsizliyin təminatına yönəldi. Bir 
sıra hüquqi tənzimlənmələrlə yanaşı, 
1828-ci ildə İngiltərədə ilk polis təşkilatı 
– “Metropolitan Police” yaradıldı. Bütün 
bunlarla yanaşı, İngiltərədə müxtəlif 
cinayətləri əks etdirən bədii ədəbiyyat 
nümunələri, cani hekayələri də yazılmağa 
başladı. Bu tip hekayələr elə o vaxt 
da indiki kimi cəmiyyətdə maraqla 
qarşılandı.

Hələ 1774-cü ildə nəşr olunan, 
müxtəlif canilərin bioqrafiyaları və cinayət 
işlərindən bəhs edən 5 cildlik “Newgate 
Calendar” kitabı 1824 və 1826-cı illərdə 
məhdud çap avadanlıqlarının fəaliyyəti 
hesabına olsa da, iki dəfə işıq üzü gördü. 
Faktlarla yanaşı, yazıçı fantaziyasından 
yaranan əsərlər də çox sürətlə satılır və 
oxucular tərəfindən tələbatla qarşılanırdı.

Qəhrəmanları iri və xırda cinayətkarlar 
olan əsərlər arasında Çarlz Dikkensin 
“Oliver Tvist” romanı böyük şöhrət 
qazandı. Bu tirajlanmanın əsas 
səbəblərindən birinə diqqət yetirin – aşağı 
təbəqədən olan insanların ucuz qiymətə 
ala bildiyi və çox maraqlandığı kitabların 
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“penny dreadful” adı ilə sürətlə yayılması. 
Detektivi ədəbiyyata gətirənlərin məhz 
ilk atdığı addım da bu idi – qiymətin 
ucuz olması və kasıb əhalinin cibinə 
uyğunlaşdırılması.

Cinayətlərin artması cəmiyyətdə 
narahatlıq yaradırdı, nəticədə xəfiyyə 
romanlarına da ehtiyac duyulmağa 
başladı. Və tədricən xəfiyyə 
romançılığında üslub məsələsi də 
gündəmə gəldi, janrın xüsusiyyətləri 
formalaşmağa başladı. Xəfiyyə əsərləri 
oğrunu və ya qatili tapmaq istiqamətində 
qəhrəmanın apardığı mübarizədən və 
araşdırmadan bəhs edən yöndə inkişaf 
etməyə başladı. 

Xəfiyyə romanları sahəsində ən 
ciddi dönüş keçmiş polis işçisi, xəfiyyə 
Yegen Fransua Vidokun memuarlarının 
nəşrindən sonra başladı. 1828-ci ildə 
I cildin çapdan çıxmasından sonra, 
detektiv janrına maraq daha da artdı və 
bir çox yazar bu janrda yazmağa çalışdı. 
Nəticədə, müxtəlif detektiv ədəbiyyatı 
nümunələri ortaya çıxdı. 1811-ci ildə 
“Brigade de Surette“ adlı xüsusi polis 
təşkilatına rəhbərlik etməyə başlayan 
Vidok 1828-29-cu illərdə 4 cildlik 
memuarlarını nəşr etdirdi. O, 1833-
cü ildə təqaüdə ayrıldı və fərdi detektiv 
kimi çalışmağa davam etdi. Bütün bu 
fəaliyyətindən sonra Vidok tarixdə ilk 
özəl detektiv bürosunu yaratdı.

Janrın qısa müddətdə inanılmaz 
reytinq qazanan şöhrəti göz 
qabağındaydı. Vidokdan sonra Onore de 
Balzak, Edqar Allan Po, Çarlz Dikkens, 
Viktor Hüqo onun rəngli xatirələrindən 
qəhrəmanlar yaratmaqdan çəkinmədilər. 

Günümüzdə detektiv ədəbiyyatının 
atası öz silsilə hekayələri ilə Edqar 
Allan Po qəbul edilir. Janrın 
populyarlaşmasında Ser Artur Konan 
Doyl özünün Şerlok Holms obrazı və 
silsilə kitabları ilə böyük rol oynadı. 

Detektiv ədəbiyyatda “Qızıl Dövr” I 
və II Dünya Müharibələri arasına təsadüf 
edən 1920-1929-cu illərdə Aqata Kristi, 
Mareqi Allinqam, Doroti L.Sayers, 
Friman Uils Krofts, Con Rod kimi 
yazıçıların adı ilə bağlıdır.

Sonrakı illərdə detektiv romanlarda 

seksual cinayət izləri də görünməyə 
başladı. İlk belə əsərlər 1920-ci illərdə 
ABŞ-da dərc olunan “Black Mask” adlı 
jurnalda oxuculara təqdim edildi. Daşiel 
Hammetin başladığı bu üslub sonralar 
Reymond Çandler və Mikki Spillanenin 
də əsərlərində müşahidə olunur. 

Kitab bazarında detektiv 
əsər müəlliflərinin 

reytinqləri

Günümüzün kitab bazarında detektiv, 
kriminal, triller, qorxu, gərilim, döyüş 
romanlarının tüğyan elədiyi bir dövrdə 
New York Times Bestseller siyahısına 
Skandinaviya detektivləri hələ də 
liderlik etməkdədi. Elə təkcə “Glass 
Key” mükafatını almış və son illərin ən 
çox danışılan müəllifi olan norveçli Jo 
Nesbonun baş qəhrəmanı “Harry Hole” 
haqqında xeyli danışmaq olar. Çağdaş 
xəfiyyə ədəbiyyatında bu gün reytinq 
üzrə sıralamada İsveç müəlliflərinin 
detektivlərini ikinci yerdə görmək 
lazımdı. Və əlbəttə ki, ədəbiyyatın 
bütün klassikası ilə xatırlanan rasional 
müəllifləri – saysız-hesabsız publikanın 
qəbul etdiyi Edqar Allan Po, Artur 
Konan Doyl, Aqata Kristi, daha sonrasa, 
Jorj Simenon mifi, yaxud da reallığı 
var. İngilis və fransız detektivlərindən 
sonra siyahıda beşinci yerə Amerika 
detektivlərini yazmaq olar. Düpen, 
Şerlok Holms, Puaro, Komissar Meqre 
kimi qəhrəmanlarla yanaşı, Erast 
Fandorin kimi, yaxud daha sonralar 
intellektual qatil Dekster Morqan kimi, 
qanqster detektivdə Çandlerin – “Əlvida, 
gözəlim!” (“Farewell, My Lovely”), 
“Yağışda qətl” (“Killer in the Rain”) 
əsərlərində yaratdığı Filip Marlousu kimi 
sözün əsl mənasında mükəmməl obrazlar 
da var. 
     Fikrimcə, Azərbaycan detektiv 
əsərlərini bu sıralamada rahatlıqla 
ilk onluqda görmək mümkündü. 
Baxmayaraq ki, bizə çox yaxşı məlum 
olan səbəblərdən (üzrsüz!) dolayı dünya 
kitab bazarına çıxa bilmirlər (Çingiz 
Abdullayev istisnadır).
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Oxuduğum detektiv ədəbiyyat 
müəlliflərinin ölkə sıralamasında 
janrın tələbləri adına hələ ki, ən zəif 
hesab etdiklərim Türkiyə müəlliflərinin 
əsərləridir. Əvəzində isə təsvirlər, insan 
obrazları, qadın taleləri daha ustalıqla 
işlənmiş olur. Amma detektiv detallar 
yox dərəcəsindədir. Oxucu təxminən 
Simenonun “Striptiz” romanı səpgisində 
əsərlərlə rastlaşır. 
     Rus müəlliflərində şpion ədəbiyyatı, 
döyüş romanları, kriminal nə qədər 
uğurlu alınırsa, ənənəvi detektiv janr bir 
o qədər maraqsız və hardasa, uğursuz 
təsir bağışlayır. 
    Mütəxəssislərin, tənqidçilərin demək 
olar ki, əksəriyyəti detektiv detalların 
əsərlərə daxil edilməsini müəllif 
tərəfindən düşünülmüş şirnikləşdirici hal 
kimi qəbul edirlər. Yanaşmanın, daha 
doğrusu dəyərləndirmənin özündə köklü 
yanlışqlıq olduğuna bir neçə nümunədə 
baxaq.

Kitab adına dünyada indiyə qədər 
Quran və Bibliyadan sonra ən çox  
satılan (və əlbəttə ki, oxunan) əsər 
ingilis yazıçısı Çarlz Dikkensin «İki 
şəhərin hekayəti» romanıdır. Əsər 
ilk dəfə 1859-cu ildə çap edilib. 
İndiyə qədər 200 milyondan artıq 
nüsxəsi çap edilib. Heç şübhəsiz ki, 
detektiv ədəbiyyatın kümünü qoymuş 
Vidokdan, Podan sonra Dikkensin 
bu janra müraciət etməsi böyük 
uzaqgörənlikdir. 
     Yaxud da tirajı 100 milyona 
yaxınlaşan romanların ilk beşliyinə 
baxın: Den Braunun «Da 
Vinçi kodu» (80 
milyon) və Umberto 
Ekonun «Qızılgülün 
adı» (50 milyon). 
Nümunələrdə adı keçən 
hər üç əsər karkası 
və ana süjeti detektiv 
detallar üzərində möhkəmləndirilən 
əsərlərdir. Nümunələrdən sonra sadə 
bir eksperiment də apara bilərsiniz. Adı 
keçən əsərlərdən hansısa birini qarşınıza 
qoyun. Oxuduqca, detektiv süjet xəttinə 
aid olan mətnlərin hamısını ixtisar 
edin. Və sonda əsərə bir daha nəzər 

salın. Geridə nə qalmışdır? Şişirdilmiş 
təhkiyyə dili ilə zəngin yorucu təsvir 
və hadisələrdən ibarət bitkin olmayan 
mətnlər yığını… 
     Siz bir də, Hüqonun, Balzakın, yaxud 
da Dostoyevskinin əsərlərini düşünün. 
Onların rəngarəng baş qəhrəmanlarını 
real xəfiyyə Fransua Vidokun dörd cildlik 
memuarlarından çırpışdırmadıqlarınımı 
sanırsınız?!
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Emin Piri

Dodaqların fevral dadır
Boşanmış qadın

Unudar bütün bəstələri

dünyanın ən dahi dirijoru –

körpə barmaqları. 

Snayper kimi atar sözlərini 

ac pişik kişilər

sürüdən ayrı düşmüş ceyrandı indi,

axşam yeməyidir gözlərində. 

Səhərədək yanar otağının işığı

Dolandırmaqçün tifili

Ya toxuyar nəsə,

ya da kompüterdə bir yazı.

Qonşu arvadlar yeni “evrika” izində:

Görəsən, niyə yanır işığı?

Hansımızın gecəsini oğurlayıb?! 

Beləcə,

pıçıltı düşər aralarına,

hamı ərini qoruyar

ondan.

ətrin axtarar onun

hərə öz ərinin pencəyində.

bəlkə... 

İtin də tamah salmadığı Kazım kişi

yaman dəbə düşüb arvadının gözündə. 

Söyər gah bəxtini,

gah da ki nəyi...

Qadınlar

kişi qabırğasından yaranıbmış...

Taleyimə, hansı kişinin çürük qabırğası  
 
düşüb?

 

Arının şirəsi çıxmış çiçəkdən

qopması kimi

qopar dodaqlarından

ümidi itmiş kəlmələr.

Xəzana çevrilən

keçmiş öpüşlər

gözlərinin yağmuru altında

çürüyər yanaqlarında. 

daha tez qocalar

nişan barmağı

o birilərindən.

Daha tez qırış salar.

Gizlədər o barmağı həmişə

unutdurar onu

Vaxt gələr, özü də unudar... 

Bu ağ atlı şahzadələr də

bataqlıqdan,

qara atını

ağa boyayıb çıxar qarşısına.

Arzuları  birtərəfli kapitulyasiya.
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Şəhid oğlunun dedikləri

Mən qütb soyuğuyam

Fikirdən ayıldır

Körpəsinin kövrək səsi:

Ana, bu bazar ata məni görməyə  
 
gələcək? 

Sıxılarlar bir-birinə

Qadın

Körpəsi

Və 

A...yı oyuncağı...

Darıxır

anamın cehizlik ütüsü 

Atamın biçənək ətirli 

pal-paltarıyçün...

Ütüyə gəlmir ancaq

heç birisi!.. 

Atamdan qalanlar 

sandıq vətəndaşı

illərdir qırışmır

Anamın əlləri qırışıb ancaq,

ütümüz də qocalıb. 

Atamın pal-paltarı

cəzasını çəkir 

sandıq küncündə

dərsə hazırlıqsız bir şagird kimi. 

Gözləyirəm...

iki ilə, 

üç ilə ...

bəlkə nə vaxtsa...

boyum çata atama.

Geyəm paltarlarını,

yıxam özümü yerdən-yerə,

sürünəm asfalt üstdə,

bəlkə bir az qırış qatam

bəlkə bir az çirkləndirəm

sevindirəm anamın əllərini,

sevindirəm ütümüzü... 

...Anamı heç elə görməmişdim

Atamı gətirəndə

sıxmışdı əllərini...

camaat görməsəydi

yumruqlardı atamı:

“bu iki yetimə bəs, kim baxacaq?!” 

...Sonralar 

üzümə baxıb, 

saçıma əl gəzdirdi

və...

“şəhidlər ölməz” dedi... 

Yayın gözü açılan kimi

anam yorğan-döşək

çırpır həyətdə.

Gözündə sevgi,

qolunda nifrət.

Çırpır 

ürəyinin çırpıntısını,

çırpır atamın yoxluğunu. 

...Atamın izini,

dizini döyür anam.

Sonra nəsə fikirləşib

gözünü döyür anam...

Məndən baş çıxara bilmir

heç doğmaca anam belə...

Sənə də qəribə gəlir? –

nə təhər insanam belə. 

Vurub öldürsən də buyam,
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bir az atəş, bir az suyam,

bir az da qütb soyuğuyam.

Şaxta, sazaq, 

donam belə!

Dönüb sənə baxır hamı,

donub...

sənə baxır hamı.

Saçlarında buz salxımı, –

nə qırılam, sınam belə. 

Şəklinə səndən yaxınam,

mən öz evimi yıxanam...

belə-belə işlər, sonam,

get, 

yaxşı yol, sonam...

-...

Belə! 

Dodaqların fevral dadır 

Daha fevral dadır bahar nəfəsin...

Qar dənələri 

aydınca  “ayrılıq” yazıb 

asıb saçından... 

Bir bəhanə tapıb ,

deyim ayrılaq?!.. 

Bəlkə, gizlənqaç oynayaq

zəlzələ sonrakı dağılmış xatirələrin 

altında qalan yağışı palçıqlı

gəncliyin adsız küçəsində.

Yum gözlərini... 

qaçıb

sənin adına qurduğum

labirintdən

başqa qadında gizlənim.

Və gözlərini.. 
 
AÇ...MA!  
 
 

                      Mesaj 

O qız da mesajnan atdı...

gülləsin

Allah, bu soyuqda,

ucada nə var?!

Bu günün rəngini dəyişdi külək,

gedim..

baxım görüm...

hecada nə var?!

Sərbəst şeir kimi vurnuxur külək,

ölçülü evlərin hecası yoxdu.

Tökülən yarpaqlar çox cavan imiş,

gəzdim arasında...

qocası yoxdu.

Yağışı, küləyi kəsib gedirəm,

dilimi dişimdə kəsir son sözün.

Səni bu dünyaya tanıtdı bəlkə

bu cılız canınla firon sözün.

Pəncərə döyənə oxşamır külək,

dağıtmaq istəyir evi, eşiyi.

Qafiyə xətrinə deyim: –

Aparsın

küçədə əsnəyən iti-pişiyi.

Bu Həvva qızların gözü açılıb,

Lap belə cənnətin bağları kimi.

Əriyib gedirəm susuz metroda

alpinist yendirən dağ qarı kimi.

O qız da mesajnan atdı...

gülləsin

Allah, bu soyuqda,

ucada nə var?!

Bu günün rəngini dəyişdi külək,

gedim..

baxım görüm...

hecada nə var?!
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Amerika dramı ilə Amerika 
ailəsinin xilası

Aytəkin Mirişova

Bir-birilərinə və ölkələrinə 
yadlaşan amerikalılar millət olma 
xüsusiyyətlərini get-gedə itirirdilər. 
XIX əsrin ikinci yarısından sonra 

bütün sahələrdə sürətlə inkişaf edən 
Amerikada cəmiyyətin, ədəbiyyatın 
da təkmilləşməsi prosesi başlayırdı. 
Amerika xalqı köçlərlə qurulmuş, 
qarışıq bir cəmiyyətdir. Ki, yeni 

ümidlərin izi ilə Avropadan köçən 
işçilər, əkinçilər hətta Afrika zənciləri 
ümidlərini yeni qitəyə gətirmişdilər. 

Birbaşa olaraq Amerika cəmiyyətinin 
problemlərini sənət və ədəbiyyatında 
əks etdirirdi. Təbii ki, teatr da bundan 

öz payını alırdı.

Dramaturgiya sahəsində ilk böyük 
nəfəs Yucin O’Nildir (Eugene O’Neil). 
O’Nilin ardınca Tennessi Vilyams 
(Tennessee Williams) və Artur Miller, 
daha sonra Tornton Vaylder, Corc 
S.Kaufman, Edvard Albi, Sam 
Şeppard gəlirlər. Amerika öz dramının 
kamilləşməsinə görə məhz Yucin 
O’Nilin pyeslərərinə minnətdardır.  
Nobel mükafatlı O’Nil naturalizm və 
ekspressionizm texnikalarını birləşdirərək 
dramaturgiyada istifadə etmiş və bundan 
ilhamlanan dramaturqlar əsərlərində 
azadlıq (greater freedom) ideyasından 
istifadəyə başlamışlar. 

İlk yazılan pyeslərdə ticarət, sənaye 
cəmiyyəti olma yolunda insanların 
səyləri və fərdin həyatı ön plandadır. Bu 
pyeslərdə fərdlərin böyük xəyalı olan 
ferma, əkinçilik həyatı cənnət həyatına 
bərabər görülür. Köçəri xalqların oturaq 
həyata keçmə istəyindən doğan  bu 
«american dream» bir çox pyeslərdə, 
xüsusən də Yucin O’Nilin pyeslərində 
ana xətt kimi ortaya çıxır və sağlam 
ailənin bərpa olunmasını hədəfləyir. 
Birinci dünya müharibəsindən sonra 

ortaya çıxan sənət cərəyanları Amerika 
dramaturgiyasına da təsir edir. Amerika 
yazıçıları digər sənətlərdəki kimi dram 
əsərlərində də nihilizmə yaxınlaşırlar. 
Birinci müharibənin ardınca gələn 
İkinci Dünya müharibəsi Amerikadakı 
iqtisadi-siyasi-mədəniyyət tarazlığını 
alt-üst edir. Və bu dəyişikliklər ailəni 
təməldən sarsıdır, cəmiyyət əxlaqını 
mübahisəli hala gətirir. Birbaşa 
olaraq iqtisadi böhran ailə üzvlərini 
bir-birindən uzaqlaşdırır. Fərdlərdə 
şəxsiyyət problemi artır. İşinə, olduğu 
vəziyyətə mütləq itaətlə bağlı olan 
Amerika sürətli dəyişikliklərə başlayır. 
Şəxsi münasibətlərdə pul və maddiyyat 
ön plana çıxır. İnsanların qlobal yox, 
şəxsi istəkləri artır və ətraf üçün 
zərərvericiyə çevrilir. Və mövcud 
olan durumun gələcək nəsil üçün 
təhlükəli olduğunu dərk edən amerikalı 
yazıçılar hərəkətə keçirlər. Düşünməyə 
başlayırlar. Dəyişikliklərin səbəbi iqtisadi 
çatışmazlıqlar, yoxsa taledir? Bütün 
bunlar periodikdir, yoxsa gələcəyimiz 
müəyyənləşir? Tennessi Vilyamsa görə 
bütün xilas ümidi insanoğlunun əlindən 
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alınıb, lakin Artur Millerə görə gələcək 
nəsil düşünür və xilas olacaq. Yucin O’Nil 
tale və təbiəti qarşısıalınmaz güclər hesab 
edir və onların insanla birgə münasibətini 
qələmə alırdı. O’Nilə görə statusundan 
asılı olmadan hər kəs tale ilə mübarizə 
apararaq  şərəfini qorumalıdır. 

Müharibələr, köçlər nəticəsində 
sarsılmış Amerika ailəsini yenidən 
qurmaq məsələsi Amerika 
dramaturgiyasının qarşıya qoyduğu 
əsas öhdəlik idi. Yucin O’Nil problemin 
qaynağını modern həyat tərzində 
görürdü. Yazıçının fikrincə içki, pul, 
cinsiyyətin hakim olduğu modern 
həyat tərzini insanlar bir ehtiras halına 
gətirdikləri anda bu ehtirasın altında 
əzilir və mübarizə gücünü itirirlər. Daha 
sonra xəyallarda təsəlli tapırlar. Xəyal 
motivi Amerika ədəbiyyatında aparıcı 
motivlərdən biri idi. Məsələn, Edvard Albi 
“Kim qorxur Vircinia Vulfdan?” əsərində 
sığındığı xəyalların atmosferindən 
çıxa bilməyən ailəni təsvir edir və 
Amerika ailəsinin xoşbəxtliyinin sadəcə 
illüziyalardan ibarət olduğunu göstərirdi. 
Xəyalları gerçəkləşməyən insanlar 
depressiyaya düşür və inanclarını itirirlər. 
İnanclarla bərabər sosial dəyərlər alt-
üst olur. Ailələrdəki bu tükənişin başlıca 
səbəbi dövrün irəliləyən texnologiyayla 
tərs mütənasib olaraq mənəvi dəyərlərini 
itirmələridir. Mənəvi dəyərdən məhrum 
olan ailə də uçuruma doğru gedir, ailə 
dincliyi pozulur, qadınların pula, şöhrətə 
düşkünlüyü həm qadını, həm ailəni məhv 
edir. O’Nilin qəhrəmanları da adətən 
qadınlar olur. Qadınlar tale ilə mübarizə 
aparır ya da boyun əyirlər. Mübarizəni 
seçən qadınlar da xoşbəxt deyillər. 
Müəllifə görə, analıq duyğusu qadını 
ehtiraslı, mübariz və insafsız edir. O’Nil  
«Gеcəyə çеvrilən uzun gün» dramında 
Taysonların timsalında öz ailəsinin 
həyatını qələmə almışdı. Dramdakı ana 
obrazı Meri yazıçının öz anasıdır. Meri 35 
ildir əvvəllər aktyor olan Tayson ilə evlidir 
(O’Nilin atası kimi). Heç xoşbəxt deyil. 
Böyük oğlu atasının istəyi və basqısına 
görə aktyor olub, digəri isə kollecdən 
qovulduqdan sonra avara həyat keçirib 
və sağlamlığını itirib, vərəmdir (O’Nilin 

Özü kimi). Merinin atası da vərəmdən 
ölüb, Meri özü də eyni xəstəlikdən 
əziyyət çəkib. Tayson çox xəsis adamdır. 
Həyatları qazandıqları səviyyədə deyil. 
Kimsəylə görüşmürlər, çünki Tayson 
ailəsini xeyirxah insanlardan uzaq 
tutub, xəsisliyini hər yerdə üzə çıxarıb. 
Buna görə də Meri oğullarının yaxşı 
böyümədiyini və avara olduqlarını deyir. 

Dramda “ev xəyalı” məsələsi ortaya 
qoyulub. Belə ki, Tayson həyatını 
barlarda, klublarda keçirərkən Meri 
həyatını hotel otaqlarında yalnızbaşına 
onu gözləməklə keçirib. Merinin bu 
ev həsrəti, əslində, dağınıq, bir araya 
gələ bilməyən Amerikanın və Amerika 
ailəsinin birlik həsrəti idi. Meri ikinci 
övladını dünyaya gətirən zaman 
xəstələnir və əri onu ucuz bir həkimə 
aparır, həkim də ağrıları kəssin deyə ona 
narkotik verir. Nəticədə Meri narkotik 
aludəçisinə çevrilir (O’Nilin anası kimi). 
Merinin ikinci uşağı diqqətsizlikdən 
ölür (O’Nilin qardaşı kimi) və Meri 
digər övladlarına da analıq edə bilmir. 
Meriyə görə, içimiz ölür, amma ruh 
kimi yaşamağa davam edirik, zamanın 
insanları necə əzdiyini görməmək üçün 
sərxoş olmaqdan başqa çarə yoxdur. Bu 
düşüncə səbəbiylə O’Nilin əsərlərində içki 
aludəçisi insanlar üstünlük təşkil edirlər. 
O’Nil sonda izləyiciləri katarsis fikri ilə 
baş-başa buraxır. 

O’Nilin gerçəklərinə görə heç bir 
insan sadəcə pis və ya yaxşı ola bilməz, 
eyniylə də heç bir obraz digərindən daha 
yaxşı və ya pis olmamalıdır. Eyni fikrə 
Tennessi Vilyamsın pyeslərində də rast 
gəlirik. Vilyams pyeslərində insanların 
ruhi dəyişimlərini incələyir, insanın iç 
dünyasının problemlərindən yola çıxaraq 
sosial problemlərə təmas edir. Ona görə 
“Dünya həqiqətən də tamlıqdan yoxsul, 
qarışıq bir yığıntıdırsa, insan öz tamlığını 
qorumağı necə düşünə bilər?” Geriyə iki 
seçim qalır: ölmək, ya da ölümə qədər 
yaşamaq, ümidsizlik içində sürünmək.
Yazıçıya görə, insanlar ümidsizliyin son 
nöqtəsinə qədər getməlidirlər. Tennessi 
Vilyamsın  dramlarındakı hər bir detal 
simvolizm yükü daşıyır. Məsələn, “İquana 
gecəsi” adlı dramında insanlar məhkum 
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iquanalar kimidirlər. “Şüşə heyvanxana” 
adlı pyesində Lauranın şüşə heyvan 
fiqurlarından ibarət kolleksiyası, əslində, 
onun incik ruhunu simvolizə edir. Onun 
qadın qəhrəmanları kişilərə nisbətən 
daha bədbəxtdirlər, kişilər duyğusallıqdan 
uzaqdırlar. Qadın qəhrəmanların 
məntiqlərini də duyğuları idarə edir, bu 
da onları hüznlü bir həyatın içinə atır, 
lakin kişilər duyğusallıqdan kənardırlar.

“Şüşə heyvanxana” pyesində təsvir 
olunan ailə iki uşaqlı, əri tərəfindən 
tərk edilmiş ana Amanda, ev xərclərini 
təkbaşına ödəyən oğul Tom, axsaq 
ayağına görə bütün həyatı özündən 
utanaraq keçmiş, öz dünyasında yaşayan 
qız Lauradan ibarətdir. Amanda evlənmə 
yaşı keçən qızına elçi gəlməməsinə 
görə çox kədərlidir və buna görə qızını 
günahlandırır. Çünki Laura özü kimi 
deyil, passiv həyat tərzi keçirir. Amanda 
qızını bir müddət məktəbə yazdırıb, 
lakin Laura  həmişə onu aldadaraq 
məktəbdən və işləməkdən boyun qaçırır. 
Əslində, Amandanın övladları üçün 
səyləri yaxşı hal kimi görünür, lakin 
ananın əsl məqsədi heç də övladlarının 
xoşbəxtliyi deyil, Amerika ailəsini 
məhvə sürükləyən puldur. Müəllifin 
qəhrəmanları adətən dünyadan qopmuş, 
öz dünyalarına qapanmış yaşayırlar və 
öz həqiqətləri ilə üzləşməkdən qorxurlar. 
Bu qorxudan qaçmaq üçün hobbilərinə 
sığınırlar. Məsələn, Tom özünü yazıçılığa 
verir, baxmayaraq ki, anası onun 
kitablarını evdən tullayır və bunların pul 

gətirmədiyini düşünür. 
Amerika ədəbiyyatında aparıcı 

mövzulardan olan nəsilarası boşluqlar 
burada da özünü göstərir. Laura isə 
pyesə adını vermiş, xüsusi rəfdə saxladığı 
şüşə heyvan fiqurlarına sığınır. Bu 
fiqurlar öz dünyasından kənara çıxmayan 
Lauranı simvolizə edir. Amanda qızının 
topallıqla özünə ər tapa bilməyəcəyini 
düşünür və Tomdan Laura üçün öz iş 
yoldaşlarından kimisə tapmağını tələb 
edir. Tom iş yoldaşı Cimi evə dəvət edir. 
Cim təsadüfən  təkbuynuzlu at heykəlinin 
buynuzunu sındırır, daha sonra Cimin 
nişanlı olduğu ortaya çıxması ilə Laura da 
heykəl kimi qırılır. Sonda bütün fiqurları 
dağıdan Tom atası kimi evi tərk edir, 
amma heç vaxt vicdan əzabından xilas 
ola bilmir. 

Bu pyes bədbəxt evliliklərin uşaqlara 
da necə təsir etdiyini göstərir, halbuki ailə 
xoşbəxtliyi uşaqlarda davam etməlidir və 
bu, valideynlərin borcudur. 

Pyesdə Pablo Pikassonun “Gernika” 
əsəri və ispan müharibəsi də xatırlanır 
və müəllif bir növ ailələrin sarsılma 
səbəblərinə işarə etməyə çalışır. 
     Artur Miller İkinci Dünya 
müharibəsindən sonrakı Amerika 
toplumunu belə təsvir edir: “Amerika 
xalqı, düşünməklə işi olmayan, nə 
etdiyini bilməyən, bilmək də istəməyən 
bir topluma çevrilib”. Artur Millerə görə 
bu vəziyyətdən xilas olmaq üçün insan 
bu səhvləri əvvəlcə özü ilə hesablaşaraq 
aşmalıdır. Əks halda fərd öz tragediyasını 
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yaradacaqdır. Yazıçı pyeslərində irəli 
sürdüyü məsələlərdə Amerika xalqını 
öz vicdanlarında mühakimə edir və 
onlara doğru yolu tapmaqda kömək edir. 
Müharibələrin gətirdiyi iqtisadi böhran 
cəmiyyətə də mənfi təsir edib və yazıçı 
ailələrdəki çatışmazlıqları bu böhran 
ilə izah etməyə çalışır. Artur Millerin 
öz ailəsi də eyni səbəbdən parçalanıb, 
zəngin bir ailədən gələn yazıçı 1929-
cu ildəki böhran zamanı ailənin bütün 
sərvətini itirərək çöküşünə şahid olur, 
bu çöküş də bütün pyeslərində öz əksini 
tapır. Millerə görə, böhran zamanı 
ailələrin dağılma səbəblərindən biri 
də qadınlardır. Çünki qadınlar çətin 
anlarda ailəyə dəstək olmaq əvəzinə, 
ondan üz döndəriblər. Eyniylə Millerin 
anasının etdiyi kimi. Buna görə də 
Millerin qadınlara baxışı mənfidir və 
ideal qadın olmadığı iddiasını irəli 
sürür. Cəmiyyətdəki pozuntular, təhsil 
nöqsanlarında qadınların təsiri olduğunu 
deyən yazara görə, qadının vəzifəsi 
xoşbəxt etməkdir, halbuki qadınlar kişiləri 
bədbəxt etməkdədirlər. Çünki instinktləri 
ilə hərəkət edirlər. Övladları olduqdan 
sonra ərləri ikinci plana keçir və onları 
sadəcə pul qazanma maşını kimi görürlər. 

Dövrün pyeslərində təsvir olunan 
ailələrin bir ortaq cəhəti də ailə üzvlərinin 
bir-birini dinləməməsi problemidir. Hər 
kəsin öz qəbul etdiyi həqiqətlər var və 
heç kim yeni fikirlərə açıq deyil. Bu 
səbəbdən tamaşalarda obrazlar tez-tez 
bir-birinin sözünü kəsir və ailə üzvləri 
arasında böyük uçurum yaranır.

Millerin əsərlərində aparıcı fikirlərdən 
biri də “Amerikada təmiz pul yoxdur” 
fikridir. Müəllifə görə “müxtəlif yollarla 
zəngin olan insanlar bütünlüklə 
modernləşmək istəyirlər, amma bu 
mümkün olmadığı üçün gülünc vəziyyətə 
düşürlər”. Millerin “Hamısı mənim 
oğlum idi” adlı pyesində hadisələr 
müharibə vaxtı Co Kellerin ailəsində 
baş verir. Ailənin hər iki oğlu Amerika 
ordusunun əsgəri olub və onlardan biri 
qırıcı-təyyarəçi Larri itkin düşüb. Bütün 
ailə Larrinin ölümünü qəbul etsə də, ana 
hələ də onun yolunu gözləyir. Ailənin 
başçısı Co Keller həmişə varlanmaq 

eşqi ilə yaşayıb və nəhayət müharibə 
ona bu imkanı verir. Co Keller xırda 
əyalət  fabrikantı kimi cəbhəyə silindr 
başlıqlar göndərməyə başlayır və bir gün 
ortağı zəng vuraraq başlıqların çatlaq və 
istifadəyə yararsız olduğunu deyir. Co isə 
xəstə olduğunu bəhanə edir və ona xarab 
başlıqları cəbhəyə göndərməyi tapşırır. 
Nəticədə bir təyyarə qəzaya uğrayır və 
Larrinin də o təyyarədə olub-olmaması 
fikri həmişə hamının başında fırlanır. 
Ana obrazı Ket uşaqlarına bağlı olsa 
da, ərinə qarşı çox soyuqdur və sadəcə 
onun qazandığı pullarla maraqlanır. 
Hətta Conun qanunsuz işlərinə belə 
göz yumur. Lakin valideynlərdən fərqli 
olaraq övladları narahat edən səbəblər 
başqadır. Atasının cinayətini öyrənən 
oğlu Kris ondan tələb edir ki, özünü 
polisə təslim etsin, amma atanın 
həyata baxışları tamam fərqlidir: “Əgər 
mənim pullarım çirklidirsə, onda bütün 
Amerikada bir sent də təmiz pul yoxdur. 
Əgər Amerikada müharibə üçün bir nəfər 
havayı işləyən olsaydı, mən də havayı 
işləyərdim. Hərb və sülh dollarlar, sentlər 
deməkdir. Burada təmiz nə ola bilər? Tək 
mənim yox, lənətə gəlmiş Amerikanın tən 
yarısının yeri türmədir”. 

Ortaya çıxan nəticə budur ki, 
sənayeləşən cəmiyyətin dəyişkən 
dəyərləri qadını və ailəni də dəyişdirmiş, 
fərdi xoşbəxtlik və zövq ailə dəyərlərini 
üstələmiş, texnoloji inkişaf insanları 
eqoistləşdirib, ailənin təməli olan qadını 
azadlıq adıyla küçəyə gətirmişdir. Mənəvi 
dəyərlərin görməzdən gəlinməsi Amerika 
cəmiyyətinin gələcəyini düşünməyi vacib 
etmişdir. Bütün dramaturqlar gələcək 
nəsil üçün gözlənilən təhlükənin qarşısını 
almağı, qadının və kişinin psixoloji 
quruluşunu incələməyi diqqət mərkəzinə 
gətirmişlər. 

Aydın olur ki, valideynlərin ruhundakı 
xüsusiyyətlər birbaşa olaraq uşaqlara 
keçir və sonunda uşaqlar da eyniylə 
valideynləri kimi olurlar. Yaxud da 
yaşadıqları mühit fərdləri ovucuna alır və 
istədiyi kimi yönəldir. Dramaturqlar  isə 
səhv yönləndirilmələrdən xilası ailə içində 
sevgini və adətləri qoruyub saxlamaqda 
görürlər.
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Mübariz Örən

Ot
(hekayə)

Ot mövsümü gəldi, dövran qoruqçu 
Əjdərindi!..

Yer-yurd təzəcə göyərməyə başladımı, 
kişinin elə bil çiçəyi çırtlayır. Bütün 
qışuzunu heç kimin yada salmadığı, 
saya almadığı bu suyumsuz, yöndəmsiz 
kişi birdən-birə kəndin ən hörmətli 
adamına çevrilir. Ağzının danışığını, 
oturuşunu-duruşunu bilməyən kobud-
köntöyün biri məclislərin gülü, evlərin 
ən arzuolunanı olur. Hamı Əjdəri gəzir 
ot vaxtı, – hamının onunla işi var, – 
hamının yolu onun çəpərinin dibindən 
keçir. Kəndin bütün çəkilmə arağı, 
çolpası-quşu Əjdərindi. Niyə? Çünki 
kənd yeridi, dost. Hamının qapısında 
malı, heyvanı. Heyvana da nə lazımdı? 
Ot! Ot da Əjdərdə! Kəndin ucu-bucağı 
görünməyən neçə yüz hektar otlaq yeri, 
örüşü, biçənəyi sanki babası Paşadan 
ona miras qalıb. Neçə sədr gəlib, neçəsi 
gedib – Əjdər qoruqçudu. Kəndin adını 
belə dəyişmək olar, bir şərtlə – qoruqçu 
Əjdərdi! 

Bu alternativsizlik onu özündən çıxarır, 
dəli edir. Elə ayaması da Dəlidi, – Dəli 
Əjdər! 

Danışanda ağızdolusu, ağız dolu su 
danışır, – bir əli eyzən alt dodağının 
heliyini ovuclamada. “Pöştələnmiş” 
dilində sözlər bir-birinə keçili: “Əvin 
yıxılmatın, bədtənfikirrəşmirsənmiki?..” 
Ərköyün, coşqulu davranışında söz, hiss, 
hərəkət yüyənsiz!

Hələ bu harasıdı, siz hələ biçin 
vaxtı Əjdərin atını görəsiniz. Bütün 
qışı acından qarın-qarnına dəyən, qıçı-
qıçına dolaşan, burnu küllükdə zibil 
eşən at qamətini, yerişini düzəldib bir 
dingildəmək dingildəyir, yeri gəldi-
gəlmədi şahə qalxır, şıllaq atır... 

Biçində gecəsi-gündüzü yoxdu. Atının 
yəhərini-yüyənini bərkidib cövlana çıxır. 
Ley kimi şığıyıb, cin kimi peyda olmağı 
var. Vay halına kimin ki, mal-qoyunu 
qoruğa düşə. Nə danışırsan, adamı atın 
sinəsinə qatıb nəfəsini kəsər, bağrını 

yarar! Zəhrini çatladar, bə nə! Şallağı 
tərs tutub, sapını adamın belində qırar. 
İncavara dəliliyi, əsib-coşmağı ötəridi. 
Yaz yağışı kimi tez dolub, tez də boşalır, 
hirsi soyuyan kimi, yenə olur həmən-
həmən. 

Kef odu, biçin vaxtı kənddə bir toy 
ola. Əjdərin at üstündə toy qapısına 
təşrifini gərək göznən görəsən. Kişi az 
qalır  mağara atnan girə. Elə atın özü, – 
vurnuxur ki, dürtülsün tünnüyə. 

Toqqasının altını bərkidib buğlana-
buğlana ortaya girəndə çalğıçılar ara 
verib mütləq Əjdərin havasını çalmalıdı. 
O da, bir əli boynunun dalında, bir əli 
göydə maytıya-maytıya, tək mağarı bir-
iki dövrə vurandan sonra pulu cibindən 
topasıynan çıxarır. Şülüyür ee. Aşığa bir 
onluq, zurnaçıya bir beşlik, züytutana, 
dəfvurana...  Bir topa təklik də elə-belə, 
– göyə...       

                       ***

– Dodu, bıra gəə... – həyətdə, tutun 
altındakı taxtında dizləri üstə oturtduğu 
nəvəsinin qulağına tutub ağzını, – Nəniyə 
bir bləd bas...              

Qorxusundan bir gözü nənəsindədi 
Dodunun, – “Bləd bas, baba pul versin 
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saa. Bləd bas!” – amma puldan da keçə 
bilmir:      

– Samaya blyəətdi...
– Oyx... – uşağı buraxıb qarnını tutur 

gülməkdən, kürəyiüstə yıxılıb ayaqlarını 
qayçılayır göydə... 

Daş hovuzun üstündə oturub guya 
ləyəndə düyü arıtlayır Samaya, – 
nəzərləri yuyulub çəpərə sərilmiş köhnə, 
boz əskidədi. Dodağının lap qırağına 
qonmuş təbəssüm uzaq xoş xatirələrin 
qopuğudu, Əjdərin şit-duzsuz zarafatına 
heç bir dəxli yoxdu. O, heç vaxt bu 
kişini sevmədi. Neçə illər bir yastığa baş 
qoysalar da, uşaqları göt-götə düzsələr 
də... Sevə bilmədi. Nə oldu Mustafayla 
oldu. Oldu, orda da qaldı. Guya Əjdərin 
bundan xəbəri yox idi ki? 

Mustafa cavan kolxoz sədriydi onda, 
Samaya da texnikumu bitirib yenicə 
idarəyə işə düzəlmişdi. Mustafa evli olsa 
da münasibətləri çox dərinə getmişdi 
onların; dəhnəni suya vermişdi qız. 
Məsələ böyüyüb raykomacan gedib 
çıxmışdı. Hətta söz-söhbət gəzirdi ki, 
partiyadan da qovub çıxarırlar sədri. 
Qarayola elə o ərəfədə Əjdər haradansa 
azıb gəlmişdi bu kəndə. Yetimin də bəxti 
olarmış vallah; heç nəyin sahibi olasan, 
birdən-birə hər şey tökülə başından. 
Samayanı görəndə ağzının suyun saxlaya 
bilmirdi Əjdər, – “Samaya - ağ maya!” 
– deyib həsrətlə onun dalınca baxırdı. 
Bir günün içində kənd klubunun bir 
otağını boşaldıb müvəqqəti verdilər ona. 
Yarıxoş, yarızor Samayanı da dartıb 
saldılar yanına... Üstəgəl kolxozun ucsuz-
bucaqsız əkin, biçin sahələrinə hüdudsuz 
səlahiyyət.

– A gədə, kiri ta! – “Samaya 
blyəətdi... Samaya blyəətdi...” – deyib 
qışqıraraq o baş-bu başa qaçan uşağa 
təpindi Əjdər. Samayanın üzündəki 
soyuqluqdan qorxdu. İfadəsiz, yad-biganə 
sifət asılmışdı onun üzündən, – çəpərin 
üstünə sərilmiş köhnə, boz əski kimi... 

“Əməlli-başlı düşüb Samaya, – öz-
özündə kəşf etdi. – Toğlu quyruğu kimi 
yellənən yanbızları əriyib”. Bu kəşfindən 
tapdığı sakitliyi özündən qovmağa çalışdı. 
Olmadı. Bu “yağlı quyruq”ların gətirdiyi 
qısqanclıq hissi içini didib həmişə, 
ürəyinin yağını əridib. İndi nəvəsinin 

diliylə rahatca deyir uzun illər demək 
istədiyini: “Samaya qəhbədi”.          

Heç bilmədi atın ağzını nə vaxt burdu 
Mustafagil tərəfə, niyə burdu. Sədr işdən 
çıxandan heç gəlməmişdi bu tərəflərə. 
Həmişəki geniş, daş-çınqıllı küçə gözünə 
dar-basırıq gəldi, köhnə sədrin şəhər 
evinə oxşayan səliqə-sahmanlı, yerdən 
kürsülü daş evini qara-yapıxıq görüb 
birtəhər oldu. Eyzən qonaqlı-qaralı, səsli-
küylü iri eyvanları tərk edilmiş leylək 
yuvasıydı sanki. Bir vaxtlar gül-çiçəyin, 
bağ-bağçanın içində itib-batan həyət 
indi mal-heyvan tapdağında, toyuq-cücə 
eşənəyində idi.

Nə istədiyini dəqiq bilməsə də, 
tərəddüd içində bir-iki ağız çağırdı 
Mustafanı. “Gördüün, – bəlkə demək 
istəyirdi, – deyirdim axı, vaxt gələjək, 
sənin də maa işin düşəjək”. Amma nə 
fikirləşdisə, atın başını döndərdi geri.

Çöldə, arx boyu sıralanmış ağacların 
altında özünün mətəsi var: “Əjdərin 
yeri”. O qədər tapdanıb bərkiyib ki, 
ot da çıxmır orda. Çinar və söyüd 
ağacları ilə əhatələnmiş həmin yer yayın 
cırcıramasında da yelli olur; iri gövdəli 
çinarın sıx yarpaqları ora qatı kölgəlik, 
budaqlarının ucunu arx suları yuyan 
söyüd ağacı isə xəfif meh gətirir. İstidə 
çox vaxt heç kəndə getmir, günorta 
öynəsini çölə salır. Bir şey ki yeməyin 
hazır mətəyə gələ. Nə çoxdu sahələrin 
arasına, gövərin döşünə heyvan salan. 
Əjdərə də ta elə-belə yemək gəlmir e: 
soyutmasına,  kotletinə qədər...

Yazıq Əli müəllim, – o yekəlikdə 
kəndin botanika müəllimidi səki, Əjdər 
ona Çəltik deyir, – çay dəsmalını 
sərib arxın döşünə, içi xırda-xırda 
doğranmış soğan, keşnişlə dolu çolpa 
soyutması, böyründə iki büküm təzə 
sulanıb qatlanmış sac yuxası, balaca 
şüşə bankada turşu, iki baş təmizlənmiş 
quru soğan, bunlar azmış kimi üç-dörd 
yumurta  soyutması, duzu, bıçağı...

 Əjdər bu dəm-dəsgahın qarşısında 
bir ayağını üzəngiyə basıb çatı təki açıldı 
atın belindən:

– Əvin yıxılmasın, neynirdin bu boyda 
şeyi, – xalaxətrin bir “qır” olmalıdı, –  
ajdıxdan çıxmışdın? 

Azca aralanıb əlində ağzıbağlı bir 
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butulkayla geri döndü. Nəyi olmasa da, 
ehtiyatda arağı həmişə var.

– Günün idtisində... Ə tən öl, bizi  
qırajax bı, – gödək, ətli pəncəsini həvəslə 
şüşəyə sarıb yoxladı. Havanın isti 
olmasına rəğmən arxın durğun və kölgə 
yerində gizlətdiyi araq qızmağa macal 
tapmamışdı. Butulkanın ağzını açıb 
burnuna sarı apardı. Ucuz cecə arağının 
tünd, kəskin iyi beyninəcən işlədi, gözləri 
işardı. Sonra onu Çəltik Əliyə uzadıb:

 – Zəhrimarı yarı-yarı süz görək. 
Nənən ölsün, a Mıstafa. Deyir eee... – 
dedi və çolpanın bud hissəsini səbrsiz, 
hövsələsiz qoparıb ağzına təpdi, sözünün 
davamını çolpa ilə bərabər çeynədi. – Ə 
tən öl, biz gün görmürük... – Loxmasını 
tələm-tələsik udub Çəltiyin süzdüyü 
yarım stəkan arağı zorla, amma son 
damlasınadək başına çəkdi. Bir müddət 
beləcə üzü göyə qaldı. Tünd arağın 
boğazından aşağı ütə-ütə necə getdıyini 
və sonra bütün bədəninə sirayət edən, 
yayılan istini aydınca hiss elədi. Bütöv 
soğan turşusunu quyruğundan tutub 
ağzına atdı və “pöştələnmiş” dilində yenə 
də:

– Ə tən öl, biz gün görmürük, – dedi.
– Noolub saa, a Əjdər. Namxuda...    

    – Çəltik Əlinin kefi yüzdoxsanı 
vururdu. Qoyun-quzusunun ağzı təzə-tər 
çəmənlikdə, özü də  dirsəklənib Əjdərnən 
stəkan-stəkana toqquşdurur. Kimiydi 
evdə Çəltiyə çolpa soyutması qayıran, 
qabağına araq qoyan. 

Əjdər Çəltiyin sözünü ağzında qoydu:
– Əvin yıxılmasın, bı yaşında malın-

heyvanın dalında qalmısan, sintran 
əyaxlıyırsan, nə qəzəl-qəsidə danışırsan 
maa...  

–“Sintran əyaxlamaq” Əjdərin 
leksikonunda zülm, zillət çəkməkdi. 
“Qəzəl-qəsidə”ni də hardansa təzəcə 
“ütüb” və nə vaxtdı tətbiqini axtarırdı. 
Xoşallandı. İkinci stəkanı da Çəltiyin 
stəkanına vurub başına çəkdi. Yenə bir 
müddət üzü göyə qaldı... İsti havanın və 
tünd arağın təsirindən sifəti  pörtmüşdü, 
allanıb xallanmışdı.

– Arax düşür saa, – dedi Çəltik.
– Əvin yıxılmasın, arax çıxajax 

axırımıza. Camaat Bakıda kef çəkir ee... 
– dabanını dabanına sürtüb yüngül yay 

sandallarını qırağa tolazdadı... Bakıda 
heç vaxt olmamışdı. Bakı ona işıqlı, 
əlçatmaz görünürdü. Həmişə səsli-
küylü, dop-dolu küçələri ilə. Dizi, kürəyi 
açıq ağ xanımları ilə... – Tən öl, beejə 
gedəjəm bazdığa. Çoxdandı Qumrunu 
quruldatmıram. – Əlini şappıltıyla 
Çəltiyin kürəyinə vurdu.

Qumru qonşu kənddə bir dul arvaddı. 
Yaşda Əjdərdən böyük, – yalan olmasın, 
anası yaşda. – Əjdərin kefi duranda 
atını düz sürürdü Qumrunun qapısına. 
Kənddə bu işdən hamının xəbəri olsa 
da, arvad özünü o yerə qoymazdı: ”Kül 
təpəsinə Əjdərin, – deyərdi, – at iyi 
verir  eyzən...” Bu da düşmüşdü Mustafa 
kişinin valına, elə hey fırladıb özündən 
çıxarırdı yazığı.

“Əvin yıxılmasın, dünya... Mustafanın 
qapısı hara, mal, heyvan hara? 
Kopooğlunun vəzifəsi! Aş qazanı aşdı, 
qazmaq qaldı üstdə!” Amma vaxt vardı, 
elə bir hörmətli qonaq olmazdı ki, rayona 
gələ, Mustafanın evində çörək kəsməyə. 
Evin meydan kimi geniş eyvanı eyzən 
qonaqlı-qaralı olardı. Yemək-içmək, 
çal-çağır... Səhərəcən. Hamısında da 
Əjdər! Əjdər də ta Əjdərdi da, durub 
əliboş getməyəcəkdi ki, kişinin qapısına. 
Toğludan, şişəkdən əlinə nə keçdi atardı 
atın dalına. (Ot vaxtı, təbii ki. Qışda 
Əjdərdə toğlu-şişək nə gəzir). Özü də 
elə-belə yox ha, atını qaşovlatdırıb, 
yalını, quyruğunu daratdırıb, atın “ərəbi” 
yəhərini bağlatdırıb gedərdi. Üz-başını 
qırxdırıb, uzunboğaz dəri çəkmələrini, 
şax xaki köynək-şalvarını geyib ata 
qalxanda vüqarda, əzəmətdə kimidi 
Əjdərə çatan. Qaragül dərisindən papağı 
çatmırdı bircə. Amma, – atda! Elə ki 
atdan düşdü, əzəmət də, vüqar da gedirdi 
öz işinə; qısa ayaqları bir az da əyri 
olduğundan tösmərək-gödərək bir şey 
alınırdı. O, özü də bunu hiss edirdi.

Mustafa kişinin Əjdərnən zarafatı 
həmişə olub. “Bu Əjdər ki var haa, – sağ 
əli şəstnən Əjdərin çiynində, – paatçahdı. 
Otdar patçahı! Amma, – biçin vaxtı! Elə 
ki, ot savıldı, Əjdər oldu nol! Sıfır!” – 
deyib yazığı dəli eləyərdi.

O da yerindən dik tullanıb: “Aə, a şirə 
milçəyi, – dəliliyi tutdu sədr nədi, heç 
dədəsi də gözünə görünməz, – sənin də 
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maa işin düşəjək, qooy! – deyərdi. – Tən 
öl təni muşqurdajam! Bizə də Paşauşaı 
deəllər!..”

Əjdərin bərk alındığını görəndə isə, – 
bütün məclis gülməkdən qarnını tutub, – 
tezcənə valı dəyişərdi Mustafa: “Dağıstan 
xalqının böyük Şeyx Şamili olduğu kimi, 
bizim də Dilboz atlı Dəli Əjdərimiz var!”

Di get! Guya, Əjdər atın daylaq 
vaxtını Qazaxdan gətirib, anası da təmiz 
Qarabağ cinsindən dönmə Dilboz atıdı...  
  Atı yadına düşdü. Çevrilib biçənəyə 
baxanda nə görsə yaxşıdı? Çəltiyin 
malı sahənin tən ortasında! Otun “gül” 
yerində! Panamasını başına basıb 
şallağını nətər götürdüsə, dik atıldı Çəltik:

– Əjdər, valla huşa getmişdim, – 
sahəyə sarı sıpırıxdı. 

Əjdərin uzun dəstəli şallağı Çəltiyin 
kürəyindən qıl yazdı. 

– Huşun yoxdu-yoxdu, başın da 
yoxdu? ...ttim tənin maydanını! – 
arvadını söydü Çəltiyin. – Bəd tən 
fikirrəşmirsənmiki, basıb hökumətin 
qoruğunu otdadıram... Tən öl təni 
sıvıldajam!...

Aranın sakit yay gecəsi. Buludsuz 
səma ulduzla dolu. Göy sanki gilənar 
dolu ləyəndi. Ulduzlar elə iri, elə 
parlaq, canlıdı, deyirsən bəs indicə yerə 
axacaq – göy adamın üstünə gələcək. 
Çatı kimi uzanan aydın kəhkəşan sakit 
sabahlara çağırır, adama arxayınlıq, 
rahatlıq hissi təlqin edir. Aralı dağlardan 
əsməyə başlayan xəfif yel qoca tut 
ağacının yarpaqlarını yüngülcə tərpədir. 
Axşamüstü hökm sürən boğucu aran 
bürküsünün caynağı bir az süstəlib; 
havada bir təzəlik, təmizlik hiss olunur. 
Uzaqdan qurbağa xorunun yeknəsəq 
səsi eşidilir. Sanki dünya bina olandan 
bu səs bu torpağın əbədi gecə laylası, 
gecə nəğməsidi... Arabir eşidilən tənbəl, 
boğuq it hürüşü bu yeknəsəqliyə, 
əbədiliyə bir ilmə...

Traktorun ot dolu lafeti daş barının 
arxasında heybətli dağ silueti yaradıb. 
Həyətin işıqlı yerində Əjdərin atı 
bağlanıb. Qabağında bir ləyən arpa. 
At tox olduğundan burnuyla arpanı 
eşib-eşələyib yerə tökür, hərdənbir 
başını qaldırıb Mustafa kişinin geniş, 
açıq eyvanında əl-qolla, şövqlə danışan 

sahibinə razılıq, bəlkə də, qürur hissi ilə 
baxır...

Mustafa kişi Əjdəri yenə əvvəlki tək 
özündən çıxarmışdı, Qumrunun “at 
iyi” məsələsini təzələyib yazığı cin atına 
mindirmişdi. Dəliyə nə gül, nə güldür, 
deyərlər. İndi Dəli Əjdər fürsət axtarırdı 
Mustafanı çalmağa.  

– Bir-iki tikə ağnaaz eliyin sən allah, 
yemək bişənəcən. Arağ içirsiniz, –Qəmzə 
arvad təzəcə qaynamış sümüklü ətdən 
buğlana-buğlana gətirib boşqabda stola 
qoydu. 

Mustafa kişinin otuz beş illik ömür-
gün yoldaşıdı Qəmzə. İllərin amansız 
əli onun da gözəlliyinə “sığal” çəkib, – 
quzey çiçəyi kimi solğun bənizində ala 
gözləri hələ də cazibədar! Mustafa kişi 
cavanlıqda bu gözlərin əsiri olub, bu 
gözlərə şeirlər qoşmuşdu. Elə Qəmzə 
də, bu gur qara, qıvrım saçlı, suyuşirin, 
qəlbi həyat eşqiylə dolu kişiyə vurulub 
gəlmişdi. Bir yerdə acılı-şirinli günlər 
yaşamışdılar, oğul-uşaq böyütmüşdülər. 
Evləri eyzən qonaqlı-qaralı, səsli-küylü 
olmuşdu. Amma, indi Mustafanın oturub 
Dəli Əjdərlə şit-şit zarafatlar eləməsi heç 
ürəyindən deyildi. 

– A Qəmzə bajı, – Əjdər tut arağı 
süzülmüş rumkanı tez qaldırıb Mustafaya 
bir göz vurdu, – deyirəm, nə yaxşı 
məhsuldu, – “yaxşı”nı xüsusi vurğuladı, - 
yuxarıdan gələnə oxşuyur. Bajılıx yolluyuf  
yəqin.

Mustafa kişinin yuxarı dağ kəndlərinin 
birində Yaxşı adında  bir “bacılığı” vardı, 
yolu o tərəflərdən keçəndə onun evinə 
düşərdi... Yaxşının da, öz əliylə çəkdiyi 
təmiz tut arağı, küp çaxırı həmişə olub. 
Mustafanın də payı öz yerində. Bu işdən 
arvadın xəbəri olduğundan kişi pərt oldu. 
Qəmzə arvad də hirslə, deyinə-deyinə 
uzaqlaşdı:

– Başına daş düşsün heylə bajılığın. 
Üzün gor görsün! Nə bajılıx?! Odnan 
pambığın nə bajılığı?! – Bu Mustafanın 
ünvanına idi. – Dedim, bu qırılmışdarın 
damazdığını kəs qapıdan. Arsız-abırsız  
heyvərələrin əlində qalmışıq tay... – Bu 
isə Əjdərin.

Mustafa kişi əvvəl tutulsa da, arvadın 
bu yaşda onu qısqanmağı özünə ləzzət 
elədi. Rumkasını qaldırıb dedi:
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– Əjdər vur. Bir-bir!
– İndi Əjdər özünü günahkar sayırdı, – 

deyəsən, barıtı çox qoymuşdu, – istəyirdi  
Mustafa arvadın könlünü alsın. 

– A Mustafa... – səslənmə xoşuna 
gəldiyindən bir də təkrar elədi. – A 
Mustafa, deyirsən e... cavannıxda 
Qəmziyə vurulmağınnan. Tən mənim 
danım, onu de. – Mustafa kişi başını 
bulayanda, – tən öl, oratın de, bir dolu 
lapet ot sabax qapındadı...

Mustafa kişi qonağın pərt olmaması, 
arvadın da könlünü almaq üçün (və ot , 
təbii ki...) şeirin son bəndini ucadan dedi:

“Erkən çağda o gözlərə vuruldum,
 Olub indi qoca qarı, süz görək!..”
 Əjdərin kefi durulmuşdu. Hamının 

kefi durulmuşdu.
Eyvanın baş tərəfində qoyulmuş 

təzə rəngli televizorda Zeynəbin cavan 
vaxtlarını göstərirdilər. Rəngli ekranın 
effektindən idi, ya tünd tut arağının 
təsirindən, zalım qızı elə canlı, elə yaxın 
görünürdü, elə bil, bu saat bir kəpənək 
olub uçub gəlib Mustafa kişinin taxta 
məhəccərinə qonacaqdı. Əjdərin yanına! 
O, gödək, ətli barmaqlarını keçəl başına 

çəkib, yekə, dolu qarnı ilə stolu itələdi:
– Ə tən öl, biz gün görmürük! Ə, 

denən, tüpür bının otuna da, beş-on 
maat puluna da, get beş-on gün ittiraat 
elə dana bı canı yanmışnan. Bet dünnük  
dünyadı onsuz. Bu da olmasın beş-on 
lapet otun pulu!..  

Mustafa kişi qarşısında oturmuş 
bu idimsiz, suyumsuz kişinin keçəl, 
xallı başına, düzgün paraleloqram 
formalı qara sıx bığlarına, biz tüklü 
qaşlarının altında işaran xırda gözlərinə 
baxsa da xəyalı uçub aranın dən-dən 
ulduzlu gecəsində çatı təki uzanan 
kəhkəşana qonub. Sanki illərin, zamanın 
fövqündəydi bu çatı kəhkəşan; oradan öz 
cavanlığı, qayğısız, xoşbəxt tələbəlik illəri, 
cavanca kolxoz sədri olduğu o bəxtəvər 
çağlar... əl içi kimi apaydın, əl çatacaq 
qədər yaxın görünürdü... 

Texnikomu yenicə bitirib kəndə 
qayıdan Samayanın kəklik tək səkən 
vaxtları... 

Görən Əjdərin yadındadı o vaxtlar?
Nədənsə, ilk dəfə ona yazığı gəldi...
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“AĞRI”NIN YAŞATDIĞI AĞRILAR
Və ya əsərdə erməni və rus qızlarının 

qaldırıldığı mərtəbə
AYB-nin Ədəbi Seksiyalarının “Ustad” jurnalı ilə birlikdə “Müzakirə 

klubu” layihəsi davam edir. Növbəti diskussiya yazıçı Aslan Quliyevin 
“Ağrı” romanının müzakirəsinə həsr edildi. Müzakirədə tanınmış qələm 
sahibləri – Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Yaradıcılıq məsələləri üzrə 
katibi İlqar Fəhmi, fil.ü.f.d. Nərgiz Cabbarlı, fil.ü.f.d. Aygün Bağırlı, 
yazıçılar Əlabbas, Eyvaz Zeynallı,  Zəka Vilayətoğlu iştirak edirdilər. 

 
Layihənin koordinatoru: Nərgiz Cabbarlıdır.

İlqar Fəhmi:
– Hamınızı salamlayıram. Bu 

gün istedadlı yazıçılarımızdan biri 
Aslan Quliyevin bizim ən ağrılı 
problemlərimizdən olan Qarabağ 
müharibəsi ilə bağlı romanının 
müzakirəsinə toplaşmışıq. Ümumiyyətlə, 
bu layihənin əsas məqsədlərindən biri 
odur ki, dəyərli əsərləri oxucuların 
diqqətinə çatdıraq, çünki əsər və müəllif 
çoxluğunda oxucu çaşqınlıq içərisində 
qalır. Biz elə bir dövrə düşmüşük ki, 
kəmiyyət keyfiyyəti üstələyir. Zəif 
əsərlərin təbliğatı insanlarda belə bir 
təəssürat yaradır ki, ədəbiyyat elə budur. 
Halbuki təbliğatı təşkil edilməyən çox 
yaxşı əsərlər yaranmaqdadır.

 “Ağrı” romanı da istər tutarlı 
faktların əhatə olunması, istər problemin 
ağırlığının və ağrısının təsvirinin 
realistcəsinə verilməsi baxımından 
maraqlıdır. İstərdim ki, layihənin 
koordinatoru Nərgiz xanım söhbəti idarə 
etsin. 

Nərgiz Cabbarlı: 
– Əsərdə bildiyiniz kimi, hadisələr 

yazıçı obrazının ətrafında cərəyan 
edir. Yaradıcılığının qəbul edilməməsi 

ağrısı, gərəksizlik ağrısı yaşayan və 
çıxış yolunu cəmiyyətdən qurtularaq 
ilkinliyə, saflığa – uşaqlığı ilə bağlı 
xatirələrinin yaşadığı təbiətin qoynuna 
qayıtmaqda görən yazıçı əslində, həm 
də dövrünün ədəbi mühitini, şəraiti 
xarakterizə edir. Və onun bu qaçışı 
da artıq növbəti və daha böyük ağrıya 
çevrilir. Belə ki, fərdi ağrıdan ümumi 
ağrıya keçid olunur. Millətin faciəsi də, 
bu faciənin yol gəldiyi tarix də mətnə 
gətirilir. Əsərdə təsirli məqamlar çoxdur. 
Dövrün xarakterik cizgiləri ustalıqla 
əks olunub. Dili, təsvirlərin dəqiqliyi və 
dolğunluğu, yaradılan obrazların canlılığı 
haqda xüsusi danışmaq lazımdır. Və biz 
bunların hamısına toxunacağıq. Amma 
istərdim ilk dəyərləndirməni Aygün 
xanım versin. Bildiyiniz kimi, bizim 
Nizami adına Ədəbiyyat institutunda 
çox yaxsı mütəxəssislər var və fürsət 
düşdükcə onları müzakirələrimizə dəvət 
edirik. Həm fərqli baxış aspektindən 
tam bir dəyərləndirmə aparsınlar deyə, 
həm də müzakirə etdiyimiz problemlərin, 
əsərlərin müzakirə əhatəsini 
genişləndirmək üçün. 
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    Aygün Bağırlı: 
– Ümumiyyətlə, yaxşı əsərdir. Hər 

zaman düşünmüşəm ki, böyük ədəbiyyat 
ağrıdan doğulur. Elə ədəbiyyat ağrıdan 
yazanda böyük görünür. Fərqi yoxdur 
bu ağrı əsərin başlığına çıxarılıb, ya yox. 
Məsələn, Sabit Rəhman öz əsərinin 
adını “Toy” qoymuşdu, “Xosbəxtlər” 
qoymuşdu, Vaqif Səmədoğlu “Bəxt 
üzüyü” adlandırmışdı. Amma onların 
hamısı ağrıdan yazıldığına görə bizə xoş 
gəlirdi. Bu əsərdə isə ağrı birbaşa başlığa 
çıxarılıb. Elə ilk misralardan bizə mesaj 
verilir ki, hansı ağrı ilə rastlaşacağıq. 
Düzdür, əsərin ortalarında müəyyən 
yerlər var ki, ağrı hiss olunmur, amma 
sonda o özünün kulminasiya nöqtəsinə 
çatır. Əsl ağrıya çevrilir. 

Əsərin baş qəhrəmanı olan yazıçı 
sevdiyi Ülkərlə birlikdə xoşbəxt günlərdə 
meşəyə gedirlər, bir gün çiyələk, bir gün 
göbələk yığmaqla yaşayırlar. Amma 
həyatları belə davam etsə idi, təbii ki, 
yazıçı onları mətnə gətirməyəcəkdi. 
Mütləq bu həyatda, bu taledə hamını 
incidən bir məqam olmalıydı ki, onlar 
ədəbiyyatın qəhrəmanına çevrilə 
bilsinlər. Belə də oldu. Və bu, əsərin 
müsbət tərəfidir. Amma əlbəttə ki, 
razılaşmadığım məqamlar da var. 
Məsələn, müəllif tərəfindən tarixi 

sənədlər verilib və onlar bizə bir 
müəllimin qovluğundan çıxarılaraq 
təqdim olunur. Düzdür, mən onları 
yorulmadan oxudum, amma düşünürəm 
ki, oxucu bu cür sənədləri bədii materiala 
çevrilməmiş qəbul edə bilməyəcəkdir. 
Həm də nəzərə alınmalıdır ki, onlarda 
tarixlə uzlaşmayan məqamlar var. 
 
Nərgiz Cabbarlı: 

– Ədəbiyyat İnstitutunda keçirilən 
müşavirədə romandan məruzə edərkən 
də bu məsələyə toxunmuşdum. Bədii 
mətndə ideoloji bir funksiyanın olması, 
bunun üçün tarixə müraciət edilməsi, 
alt qatda belə olsa, müəyyən məqsədin 
mövcudluğu yaxşı ola bilər, amma tarixi 
faktın verilməsində müəllif müəyyən 
bir yol seçməli, dəqiq dəyərləndirmə, 
hesablama aparmalıdır. Tutaq ki, Aslan 
Quliyev səhnəyə tarix müəllimini gətirir. 
Bu faktın çatdırılması üçün bir üsuldur, 
həm də yaxşı üsuldur. Amma axıra 
qədər işlək görünmür. Çünki hadisələrin 
içərisinə girdikcə dinamika artır, amma  
faktlar bu dinamikaya ağırlıq gətirir, 
mane olur Oxucu o faktı deyil, hadisənin 
gedişatını, necə deyərlər, “növbəti 
keçidi”, “növbəti mərhələni” bilmək, 
öyrənmək istəyir. Nəticədə də bədiiliklə 
tarixilik yağla su kimi bir-birindən 
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müəyyən məqamlarda ayrı qalır, qarışa, 
bütöv ola bilmir. Məsələn, son zaman 
Qarabağ müharibəsi və onun tarixi 
ilə bağlı yazılan əsərlərə diqqət etsək 
görərik ki, müəlliflər faktın mətnə daxil 
edilməsi üçün müxtəlif yollar seçirlər. 
Tutaq ki, Sevindik Mehmanın “İğtişaş” 
trilogiyasında Qarabağla bağlı faktların 
mətnə daxil edilməsi üçün, sadəcə haşiyə 
çıxılır və onlar haşiyədə verilir, əsas 
süjetə daxil edilmir, sadəcə sadalanırdı. 
Bu da uğurlu variant sayıla bilməz. 
Aslan Quliyevin “Ağrı”sında isə faktın 
bədii mətnlə qarışma, çulğalaşmanın 
baş verdiyi məqamlar çoxdur. Məsələn, 
Əfqanıstanla bağlı hadisələrin təsvirini 
götürək. Bu da tarixi faktdır, amma 
o dərəcədə təsirli təsvir olunub ki, 
sənədlilikdən çıxaraq bədii materiala 
çevrilə bilib. Çünki onu mətnə gətirərkən 
müəllif hadisələri qəhrəmanın taleyindən 
keçirdib. Fakta tale fonunda yanaşıb. 
Yaşaya, yaşada və təsvirə gətirə bilir. 
Əsər nə qədər faktlarla dolu olsa da, əsas 
olan ağrıdır və bu əsərdə duyulur. Hər 
anlamda. Bu, bir şəxsin taleyi fonunda da 
ağrıdır, millətin taleyi fonunda da ağrıdır. 
 

Aygün Bağırlı:
– Mən bir məsələni qeyd edim ki, 

müəyyən faktlarda yanlışlıqlar var. 
Tarixdə olduğu kimi öz əksini tapmayıb. 
Verilən sənədlərdə də müəyyən 
səhvlər görünür. Deportasiyayla bağlı 
qovluqlardan danışılır. Mən onlarla 
tanışam, ona görə də uyuşmayan 
hissələrin olduğunu gördüm. Müharibə 
hissəsində erməni müəllifin əsərindən bir 
parça verir: Davidyanın “Xaç uğrunda” 
əsərindən. Həmin abzasda da səhv var. 
Düzdü, ola bilər mexaniki səhv gedib. 
Yazıb ki, martın 22-i ermənilər Qafan 
rayonundan gəlib Xocalıdakı meyitləri 
yandırmağa başladılar. Əslində, bu, 
martın ikisində olub. Bir də o əsər 
ümumiyyətlə ortada yoxdur. Özüm də 
axtarmışam, ancaq “Vikipediya”da bəzi 
hissələrini qoyublar. Yəqin ki, Aslan 
bəy də ordan götürüb.  Hətta səhifələri 

də düzgün verilməyib. Yəni belə xırda 
nüanslar var.  

İlqar Fəhmi:
– Əslində, bədii əsərlərdən bu cür 

tarixi dəqiqliklərin gözlənilməsi bir 
qədər mübahisəli yanaşmadır. Çünki 
yazıçı tarixdən götürdüyü faktı çox fərqli 
şəkillərdə dəyərləndirə bilər.  

Aygün Bağırlı:
– Bəli, amma burada fakt elə 

təqdim olunur ki, onun dəqiqliyi şübhə 
doğurmur. Amma əsər ağrını ifadə edə 
bilir. Məsələn, yazıçının redaktorla görüş 
səhnəsi var. Bu, yazıçının ağrısıdır: 
istədiyi kimi yazmağa qoymurlar.  “Niyə 
öldürmüsən qəhrəmanları”, “niyə 
xoşbəxt etməmisən”, – deyirlər. O 
boğulmağa başlayır... Əslində, bu, fiziki 
boğulma kimi təsvir edilsə də, mənən 
boğulmaqdır. “Qətl günü” əsərini 
yada salır. Orda da baş qəhrəmanın 
adı yoxdur, burda da... İkinci ağrı 
Əfqanıstanda müsəlmanın müsəlman 
qardaşını öldürməsi ilə bağlıdır. Yəni 
zaman-zaman taleyimizdən keçən ağrılar 
burda öz əksini tapıb. Xoşuma gələn 
məqam Sərxoş adlı qəhrəmanın Vladimir 
İliç Leninə məktub yazmasıdır. Gözəl 
tapıntıdır. 
 
 

İlqar Fəhmi
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Nərgiz Cabbarlı:
–  Bir də Pavlik Morozovla bağlı 

hissə... Həqiqi mənada da o dövrün 
psixologiyasını, insanının xarakterini çox 
dəqiq ötürə bilir. O zaman atasını satmaq 
istəyən nə qədər belə morozovlar var idi. 
Necə tərbiyə edirdilərsə... Sovet uşağı, 
sovet pioneri... Yəni bu xüsusiyyətləri 
çox böyük ustalıqla tutubdur. Xarakterik 
bir formada da təqdim edə bilibdir. 

Aygün Bağırlı:
– Obrazın adının Sərxoş olması da 

rəmzi məna daşıyırdı.  

Nərgiz Cabbarlı: 
– Ümumiyyətlə, adlandırmanın 

hamısında rəmzi mənalandırma var. 
Keşiş,  Meşəbəyi, Ovçu, Yazıçı... Əslində, 
80-ci illərdən bəri ədəbiyyatımızda 
bu cür adlandırmalar xarakterik bir 
cəhətə çevrilib. Bəlkə də bu, insanların 
yaşadıqları problemləri, ağrını, çətinlikləri 
fərdi plandan çıxararaq ümumiləşdirmə 
aparmaq istəyindən irəli gəlir. Əgər o 
obraz, məsələn, yazıçı Əlabbas olsaydı, 
bəlkə də ağrı fərdiləşərdi. Amma 
ümumilikdə “Yazıçı” adlandırmaqla o 
dövrün bir çox yazıçısının problemini əks 
etdirmiş olur.  
 
 
 

Əlabbas:
– Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Çox 

düz deyirsiniz. 

Nərgiz Cabbarlı:
– Çünki burada təsvir olunan 

problemlər o dövrün bir çox 
yazıçısının ümumi problemləri idi. 
Yaxud meşəbəyinin, keşişin, ovçunun 
yaşantıları.. Xristian olmayan bir yerdə 
keşişlik etmək bir cür ağrıdır, bunun 
sonunun olmayacağını – tənhalığını qəbul 
etmək isə bir başqa.  

Əlabbas:
– Çox düz deyirsiniz. Əslində, bu, 

Aslanın “Rusiyadan gələn qardaş” 
romanındakı tendensiyadır, içində 
qalan işartılarıdır indi bu əsərə ötürülüb. 
Ümumiyyətlə, o, bu savaşın davaçısıdır. 
Yazmasına imkan verilməyən yazıçılar 
adından çıxış edir. 

Nərgiz Cabbarlı:
– Əsərdən də hiss olunur ki, 

avtobioqrafik xüsusiyyətlər çoxdur.  

Əlabbas:
– “Rusiyadan gələn qardaş”dakı 

hadisənin bura gəlib çıxması məsələsi... 
Sonra Əfqanıstanla bağlı, dinlə bağlı 
hadisələr... Aslan Quliyev həm də 
tərcüməçidir. Bununla bağlı tərcümələri 
var. “Ağrı”da mənə elə gəlir ki, Aslanın 
tərcüməsindən gələn nə qədər maraqlı 
məqamlar mövcuddur. Hamısını da bu 
əsərə gətirib çıxarıb. Həmçinin bədii 
mətnlərində gördüklərinizi publisistik 
yazılarda da görə bilərsiniz. Əsərdə yazır 
ki, “İllərlə oturur ağacın başında, illərlə 
oradan yerə düşmür ki, mən mübarizəmi 
aparacağam”. Sonra da  bir məqalədə 
o fikri deyir: “Onlar məni öldürdülər” 
yazısında. Yazır ki, məni məcbur elədilər, 
çıxdım ağacın başına, mübarizəmi 
ordan apardım. Yəni bunun özündə də 
qəribəliklər var.  
 
 

Nərgiz Cabbarlı
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Əlabbas:
– Yəni dünyagörüşü, istedadı yetir ki, 

oralara ekskursiya edə bilsin. 

Eyvaz Zeynalov:
– Aslanın tərcüməçi olması da bu 

işlərdə ona yardımçı olub. 

Əlabbas:
– Mənə elə gəlir ki, bu, Aslanın 

planetar düşüncəsi ilə bağlıdır. Yəni 
Azərbaycan mühitindən kənara çıxmaq, 
hadisələrə bəşəri don geyindirə bilmək 
məhz bu cür düşüncənin nəticəsidir. 

 Eyvaz Zeynalov:
– Amma məncə, bu, tərcümədən 

qaynaqlanır. Özü də həmişə bunu etiraf 
edir.  

Əlabbas:
– Özünə də iradımı demişəm. 

Sərxoşun, Kolxoz sədrinin, Meşəbəyinin 
danışığına fikir verin.  Mən oxuyanda 
elə bildim ki, bunlar başlarından ucaya 
tulannıblar. Müəllifə deyəndə, soruşdu 
ki, “niyə?” Dedim: elə bil danışdıqları 
Sərxoşun düşüncəsinin məhsulu deyil. 
Elə ağılla danışır, adam lap məəttəl qalır.  

Aygün Bağırlı:
– Kefli İskəndər kimi. 

Əlabbas:
– Ay sağ ol. Planetar düşüncə 

ilə yanaşdığı üçündür ki, onu belə 
danışdırmaq istəyir və bacarır da. 
Məsələn, Kolxoz sədri Sərxoşa deyir 
ki, “Əşşi, Lenin ölüb, xəbərin varmı?” 
Cavab verir ki, necə ölüb ki bizim 
ruhumuzda yaşayır...  O da deyir ki, 
ruhda yaşamaq başqa şeydir, ölmək 
başqa şeydir. Sərxoşsa, – “Sən necə 
deyə bilirsən ki Lenin ölüb, ölməyib axı, 
ruhumuzda yaşayır...” – deyir. Yəni Aslan 
Quliyev onu belə məntiqli, hazırcavab 
danışdıra bilir. 
 

Nərgiz Cabbarlı: 
– Kəndə qaçışın özü də, çıxış yolunun 
bunda tapılması da Yazıçının dünyasını, 
xarakterini ortaya qoyur. Amma eyni 
zamanda onu da göstərir ki, problemin 
həlli o qaçışda deyil.   

Əlabbas:
– Bəli. Həqiqətən də deyil. Maraqlıdır 

ki, bizim nəslin başına gələn hadisələr 
Aslanın da başına gəlib. Və nəslin başına 
açılan oyunu Aslan yazılarında gətirib üzə 
çıxarıb. 

Zeynal Eyvazov:
– Bizim nəsil yazıçıların bir ənənəsi 

var: bir-birimizə yazını əvvəlcədən 
göndəririk, fikir mübadiləsi edirik, 
müəyyən iradlarımızı bildiririk, 
bəyəndiklərimizi deyirik, sonra çapa 
gedir. “Ağrı” ilə hələ əlyazması kimi tanış 
olmuşdum. İdeyasını, mövzusunu çox 
alqışlamışdım. Yadımdadır ki, arxivlərdə 
çox işləyirdi, materiallar toplayırdı. 
Aslanın yaradıcılığının yaxşı tərəfi odur 
ki, faktla işləməyi də bacarır, fantaziyası 
da güclüdür. Məsələn, Əfqanıstandakı 
hadisələrdə iştirak eləməsə də, elə real 
yazır ki, başqa hadisələri onun üstündə 
mətnə keçirə bilir. 
 
 

Əlabbas 
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Aygün Bağırlı:
– Bu bilirsiniz, nəyə bənzəyir? 

Səməd Vurğuna irad tuturlar ki, sadə 
qəhrəmanları da pafosla danışdırırsan, o 
da deyir ki, Hamletin qəbirqazanı filosof 
kimi danışa bilir, bizim Fərhadımız danışa 
bilmir? 

Əlabbas:
– Tamamilə doğrudur.  

Eyvaz Zeynalov:
– Aslanın ən yaxşı tərəflərindən biri 

də budur ki, təbiəti gözəl bilir. Bəlkə 
də təbiətlə iç-içə olduğu üçündür ki, 
belə gözəl təsvirlər yaradır. Sanki o 
özü də təbiətdə personajdır. Təbiətlə 
qəhrəmanları hər zaman uzlaşdırmağa 
nail olur. Məsələn, mən təsvir verə 
bilmirəm. Təbiətdə olmamışam ona 
görədir, ya şəhərdə böyüdüyüm üçündür 
– bilmirəm.  
 
     Əlabbas: 
    – Bəli, “Ağrı”da da Aslanın  
bütün yazılarında olduğu kimi bir təbiət 
obrazı, bir çöl arxetipti var. Bu, Aslanın 
bütün əsərlərindən gəlib-keçir. Mən 
bunu zaman-zaman onda hiss etmişəm. 
“Sonuncu” romanında da, “Rusiyadan 
gələn qardaş”da da, “Haray”da da... 
Amma oxuyanda görürəm ki, bizim 
təbiətlə onların təbiəti arasında xeyli fərq 
var. Aslangilin zonasında hər zaman 
narkotikə qarşı mübarizə aparılır, orda 
meşələrdə çoxlu narkotiklər əkirlər. Aslan 
da təsvir edərkən lap axıra – qayalıqlara, 
əl- ayaq dəyməyən yerlərə qədər gedib 
çata bilir. Təbiətin əl dəyməmiş bakirə 
hüsnü Aslanın yazılarında var. Bəlkə də 
o, bir-iki yazıçıdan biridir ki, əsərlərində 
bunu görmüşəm. 

Aygün Bağırlı:
– Haqlısınız, təbiət təsvirlərində sünilik
hiss olunmur.  

 
Eyvaz Zeynalov:
– Mənə elə gəlir ki, romanda tarixi 

faktın dəqiqliyi o qədər də böyük 
əhəmiyyət kəsb etmir.  
 
    Nərgiz Cabbarlı:

 – Tarixi faktların olması vacibdir, nə 
qədər olmasa da, başqa dillərə tərcümə 
oluna bilər, qoy həqiqətlərimizi ifadə 
edək. Amma hansı formada olmalıdır ki, 
oxucunu qaçırtmasın, itələməsin, əksinə 
bədii mətnin içinə dəvət etsin – bayaq da 
qeyd etdiyim kimi, əsas olan budur. 

 Eyvaz Zeynalov: 
 – Məncə onları bir az qısa, lakonik 

etmək lazımdır.

Nərgiz Cabbarlı:
– Amma burada çox maraqlı faktlar 

olsa da, çoxluq da, təqdimat üçün seçilən 
üslub da əksərən yorucu olur.  

 Əlabbas:
 – Publisistika ilə üz-üzə qoyur.
  

    Əlabbas:
– Əgər sırf tarixi roman yazırsa... 

 
    Nərgiz Cabbarlı:

– Amma bu tarixi roman deyil də. 

Əlabbas: 
– Elədir, amma tarixi roman yazırsa, 

mütləq dəqiqlik olmalıdır. Belə olduqda 
isə faktların götürdüyü məxəzlə başqa bir 
məxəz üst-üstə düşməyə bilər. Hərəsinin 
fərqli bir yanaşması var. Sırf tarixi roman 
olsa, məsələn, Eyvaz da indi Nadir şah 
haqqında yazmaq stəyir və məncə burda 
biz fərqli bir üslub görəcəyik və burda isə 
tarixi faktlara əsaslanmaq məcburiyyəti 
var. Ondan kənara çıxa bilməz. 

Eyvaz Zeynalov:
– Mən elə fikirləşirəm ki, tarixi roman 

yazanda da yazıçını fakta əsaslanmağa 
vadar etmək olmaz. 
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Aygün Bağırlı:
– Səməd Vurğun deyirdi ki, mən 

əsərlərimi yenidən yazmaq istərdim... 
Qacara görə, İbrahim xana görə. 

Əlabbas:
– O çox oxuyurdu bu əsəri yazanda, 

ona görə də hamıda belə bir maraq 
yarandı ki, görəsən Əfqanıstanda olub ya 
yox. Yəni faktlara söykənərək yazmağı 
o qədəd realdır ki, belə bir sual meydana 
çıxır.  

Eyvaz Zeynalov:
– Bəzən biz yazıçılar heç 

yaşamadığımızı daha real verə bilirik.  

Nərgiz Cabbarlı:
– Mənə elə gəlir ki, ideoloji yanaşma 

da, hər hansı bir tarixi faktların 
çatdırılması kimi məqsədlərin qarşıya 
qoyulması da çox zaman yazıçıya mane 
olur. “Mən mütləq bunu verməliyəm, 
çatdırmalıyam” düşüncəsini yazını öz 
stixiyasından, öz axarından çıxarır. 

Əlabbas:
– Onu düz deyirsiniz. 

Nərgiz Cabbarlı: 
– Burada da “bu qədər şəhid olub, 

bu qədər ev yandırılıb” və s. məlumatlar 
elə məlumat kimi də sadalandığından 
“havada qalır”.  Amma elə ki, faktdan 
mətnə adlanılır, məsələn son döyüşlərin 

olduğu hissədə hadisələrin və yaşantıların 
təsvirinə keçilir, məncə, bu hadisələrin 
ağrısı haqqında da, problemin böyüklüyü 
haqqında da daha geniş məlumat ötürür. 
Döyüş və məğlubiyyət səhnəsi nə qədər 
real və təsirlidir?... Amma kənddə 
gedən son döyüşün taleyi sizcə, reallığı 
əks etdirdiyi üçünmü məğlubiyyətlə həll 
edildi?  

 Aygün Bağırlı:
– Başqa cür olsa, süni görünəcəkdi. 

 

 Eyvaz Zeynalov:
– Qarabağ haqqında ilk hekayə 

yazanlardan biri mən olmuşam.  99-
da “Qəfəs” hekayəsi çıxanda onu ilin 
hekayəsi də adlandırdılar. Bu elə bir 
situasiyadır ki, bəzən istəyirsən qələbəni 
verəsən, amma verə bilmirsən. 

Aygün Bağırlı:
– Burda əsərin adı ilə uyuşmayacaq və 

o qədər də böyük ağrı verməyəcəkdi. 
 
    Əlabbas:

– Mənim “Gözəl” adlı hekayəm var. 
92-də yazmışam. Qız əsir düşür sonra 
qayıdır gəlir, kənd bunu qəbul etmir. 
Qardaşı da deyir ki, kaş bu qız öləydi, 
canım qurtarardı. Qız da  o qədər 
gözəldir ki... 2 oğlunu, ərini ermənilər 
öldürüblər. Qayıdır gəlir, qardaşının oğlu 
da tez-tez atasına kənddə olan dedi-
qoduları deyir. Qız görür ki, daha onun 
kənddə yaşamağa haqqı çatmır, gecənin 
birində özünü yandırır. Camaat səsə gəlir. 
İndi Aygün xanım deyir ki, süni olacaqdı. 
Bax, o zaman mənə də irad tutdular ki, 
gərək qızı mindirəydin atın belinə, falan. 
Dedim yox e, Allah bunu qadın yaradıb 
və bu gedib erməniyə əsir düşüb. Bu 
adam nə etməliydi ki? Bu, hər birimizin 
başına gələ bilərdi. Dəfələrlə belə 
hadisələr olub. Mən sadəcə, cəmiyyətin 
bu qızı necə qəbul etməsini göstərmək 
istəyirdim. “Qaraqovaq çölləri”ndə də 
bunu yazmışdım.  Eyvaz Zeynalov
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Nərgiz Cabbarlı:
– Burda da həmin ağrı var. Qadınlar 

əsir düşməsin deyə öldürülürlər. Yazıçı 
da öz arvadını öldürür. Əsərin ən təsirli 
yeridir. Həmçinin sağ qoyub getdiyi 
uşağı gəlib ölü görməsi... Orda ağrıdan 
elə bir qaçış da var ki, bu qaçışın özü 
belə ağrıdır. Faciəylə üz-üzə durmaq da 
başqa bir ağrı...  Sevdiyi qadını öz əliylə 
güllələməsi bir ağrı...  
 
    Əlabbas:

– Hərə o ağrısını öz içərisindən bir cür 
keçirdir.   

Aygün Bağırlı:
– Bəli. Fikir vermisinizsə, nəşriyyatın 

redaktoru axırda sual verir ki, bəs 
qəhrəmanlarınızdan heç biri sağ qalmadı? 
Deyir yox, heç biri. Əslində sağ qalan var 
idi, amma o da rəmzi məna daşıyır... Bu 
sağ qalmaq deyildi, ölü kimi yaşamaq idi.

 
Əlabbas:

– Bəli, yəni mən də məhv olmuşam... 
Aslanın əsərlərinin uğuru ondadır ki... 
Hamı bu və ya digər mənada obraz 
yaradır, amma bizim faciəmiz ondadır 
ki, xarakter yaratmırıq. Sıradan olan 
obrazlarla keçinirik. Bəlamız da bundadır. 
Kərbəlayı İsmayıl, Qəmlo niyə yoxdur? 

Aygün Bağırlı:
– Onların yaranmasını da zaman özü 

diktə etməlidir, amma etmir. 
  
İlqar Fəhmi:

– Mənə elə gəlir ki, burada da təkcə 
zamanın tələbini gözləmək düzgün deyil. 
Hər dövrün öz xarakterləri var. Sadəcə 
onları görmək və canlandırmaq lazımdır. 

Nərgiz Cabbarlı:
– Baş tutmayan obraz, situasiya, 

qondarma görünən təsvir – oldumu sizin 
üçün? Hansı ki, əsərə ziyan vursun... 

Əlabbas:

– Mənə elə gəlr ki, bir az 
pərakəndəlik var, bəlkə də bu hadisələrin 
bolluğundandır. Bilmirəm. Amma məndə  
belə bir təəssürat yarandı. 
 
Nərgiz Cabbarlı:

– Bu həm də o zamankı hadisələrin də 
pərakəndəliyi ilə bağlıdır. Oxuduqca eyni 
dağınıqlıq təəssüratı yaşayırsan. 

Əlabbas:
– Bu mənada onları vahid xətt 

ətrafında toplamaq, birləşdirmək 
çətin olmalıdır... Bir neçə əsər 
adı sayaram ki, yığcamdır, amma 
təffərrüat baxımından yığcam olsa 
da, böyük zaman kəsiyini əhatə edir. 
Məsələn, Markesin “Gözlənilən qətlin 
tarixçəsi”. Çox yığcamdır. Qüsur demək 
istəməzdim, sadəcə hadisələrin bolluğu, 
informasiyaların çoxluğu əsərin vahid 
şəkildə birləşməsini çətinləşdirib.  

Nərgiz Cabbarlı:
– Bəs obraz baxımından hansı obraz 

alnmaylb? 

Əlabbas:
– “Yatan it, dur məni tut” məsələsi 

olmasın. Orada elə hadisələr təsvir 
olunur ki... Məncə, ermənini, rusu 
qıcıqlandırmaq lazım deyil ki, sabah 
erməni dilinə tərcümə olunsa, “şovinist 
əsərdir” deməsinlər. 

Aygün Bağırlı: 
– Məsələn, rus qadını Katyanın təqdir 

Aygün Bağırlı
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olunması... Çox yüksəklərə qaldırılıb. 
Ümumiyyətlə, bir rus sevgisi hiss olunur. 

 
   Əlabbas:

– Amma yaddaqalan obrazdır.
 

   Nərgiz Cabbarlı:
– Erməni qızı Janna ilə bağlı da bu 

sözü demək olar. Onun Yazıçını xilas 
etməsinin inandırıcı olub-olmamasından 
söhbət getmir. Söhbət ondan gedir 
ki, hadisələrin gedişatı və təsadüflərin 
bolluğu inandırıcı təsir bağışlamır. 
Yazıçının xilas etdiyi erməni qızı hadisələr 
necə cərəyan edirsə əvvəl çobanın 
arvadını xilas edir, yazıçıya da deyir 
“sənə görə xilas etdim”, sonra da o cür 
qarışıq bir situasiyada, necə olursa yenə 
də məhz onun qarşısına çıxıb yazıçını 
ölümdən qurtarır... Əlbəttə, həyatda 
da təsadüflər var, amma təəssüf ki, çox 
təkrarlanmazlar...

 
   Əlabbas: 

–  O həmişə rus qızlarını tərifləyir, 
əzizləyir. Məsələn, əsərdəki Katya indi 
də yadımdadır, çünki dəqiq və dolğun 
təsvir edilib. Bunun da səbəbi odur ki, bu 
hadisəni Aslan özü yaşayıb, o qız onun 
qəlbindədir. Aslanın Rusiyayla bağlı çox 
gözəl xatirələri var. İndinin özündə də 
belə hərdən tərifləyir onları. 

 
   Aygün Bağırlı:

–  Ülkər əsərdə sona kimi mələktək 
təsvir olunur. Amma əsərdəki kontrasta 
bax ki, onu yazıçı həyat yoldaşının 
yanına bakirə aparıb çıxartmır. Bu 
xoşagəlməyən səhnədir. Amma rus qızı 
Katya isə əksinə, tamamilə başqa cür 
təsvir olunur. Daha yüksəklərə qaldırılır. 
Və əsərdəki bu mənalandırmalar, bu 
şəkildə təqdim etmələr istər-istəməz 
oxucuda qıcıq doğura bilər.  

Əlabbas: 
– Bilirsiniz, bu bir az da Aslanın öz 

xarakterindən gəlir. “Rusiyadan gələn 
qardaş” povestində də bu var. Yengə 
məsələsi... Bu məqam o povestdən gəlib. 
Çünki yazıçı bu cür adətlərə gülür. 

Aygün Bağırlı:
– Sonya obrazını da o qədər canlı 

təsvir edir ki... yaddaşıma həkk olunub. 
Sarı saçları, mavi gözləri var. Amma 
burada da deyəsən, texniki səhv gedib. 
Çünki digər səhifədə sarı saçları, qara 
gözləri gedib...  Bu lap Süleyman 
Rəhimovun əsərini yadıma saldı. Bir 
uzun əsəri var  – “Şamo” – obrazların 
əvvəldə adları ilə, axırdakılar düz gəlmir.  
 

Eyvaz Zeynalov:
– İsmayıl Şıxlı da özü deyirdi ki, “Dəli 

Kür”də mənə çox şeyi irad tuturlar, 
amma görün onu neçə ilə yazmışam, 
yorulanda atırdım qırağa, sonra yenə 
başlayırdım, ona görə də ziddiyyətlər 
əmələ gəlirdi. Ümumiyyətlə, əsər elədir, 
birbaşa yazanda və qısa olanda belə 
problemlər olmur. Birdə ki, obrazlar 
dağınıq olanda həmin vəziyyət yaranır.    

Nərgiz Cabbarlı:
– Ümumiyyətlə, əsərin başlanğıcında 

hadisələrin gedişatının belə bir məcraya 
yönələ biləcəyini düşünməzdim. Süjet 
çox maraqlı qurulub bu baxımdan. 
Gözlənilməzliklərlə zəngindir.  

Aygün Bağırlı:
– Əvvəldə bir abzas var: yazıçı 

söykənib ağaca və onun düşüncələri 
hansı ağrını yaşayacağımızdan xəbər 
verir. Mən daha çox ermənilərin 
keşişə əzab verməsi, hamını dəfn edən 
keşişin özünü dəfn etməyə bir adamın 
tapılmaması ilə bağlı olan hissədən 
təsirləndim. Bu da ağrı verən məqamdır. 
O kənddə tək qalır və tək ölür. Hamını 
dəfn edən keşiş dəfn olunmur. Orda 
islamın qəbuluyla bağlı məqamları da 
heç qəbul edə bilmədim. Çox vaxt da bu 
fikirlər Sərxoşun vasitəsilə deyilir. Deyir 
Katyaya de ki, dinin dəyişsin. Cavab 
verir ki, o bizim babalarımız kimi deyil 
ki, əl qaldıran kimi dinin dəyişsin. Katya 
rus qızıdır. Bu da ironik bir atmacadır. 
Adamı qıcıqlandırır. Başqa bir yerdə 
soruşur ki, xristian kəndi necə oldu 
İslam dinini qəbul etdi? Yenə də deyir 
ki, ərəblər gəldilər və vədlər verdilər ki, 
şərab arxları axacaq və siz də içəcəksiniz, 
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hurilər, qılmanlar olacaq orda... Bilirsiniz, 
“Quran”da ayə var, bilmədən onu başqa 
cür yozurlar. “Şərab” ərəb dilində içəcək 
deməkdir, çox vaxt bizdə bunu bilmirlər 
və başqa cür izah edirlər. “Vaqiə” 
surəsində deyilir ki, elə şərablar içəcəksiz 
ki, sərxoş etmir. Yazıçı başqa bir obrazın 
diliylə cavab verməli olsa da, bunu 
açıq qoyur. Bu isə o deməkdir ki, elə 
düşüncələrini ifadə edir. 

Nərgiz Cabbarlı
– Ümumiyyətlə, son zamanlar 

xurafata qarşı çıxan yazıçı obrazları 
ədəbiyyatımızda artıb. Və ən əsası da 
bu mətnin alt qatında deyil, birbaşa üst 
qatda görünür. Maraqlı bir tendensiyadır 
və məncə səbəbləri araşdırılmalıdır. 
Bu ağrı hamımızındır. Yadda qalan, 
unudulmayan, zaman-zaman göynəyən 
ağrıdır. 
 
     Aygün Bağırlı: 
    – Son dövrdə yazılan əsərləri hamımız 
bacardığımız qədər oxuyuruq. Məcburən 
oxuyuruq, çünki ən azı xəbərimiz 
olmalıdır. Son zamanlar iki-üç roman 
var ki, onları oxuyanda sevinmişəm. 
Ona görə ki, əsərdə professional 
yazıçı yanaşması görmüşəm. Ciddilik 
görmüşəm. Elə yazıçılar var ki, özü yaza 
bilmir, amma heç redaktora da vermir 
ki, heç olmasa ütülənsin. Burda yazıçı 
üslubu da, dilinin zənginliyi də, təhkiyəsi 
də, təsvir etdiyi mənzərələr də, obrazlar 
da yerindədir. Artıq ilk 2-3 cümlədən 
tutursan ki, hansı səviyyədədir və bundan 
nəyi gözləyə bilərsən. Düzdür, bəzi 
yerlərdə sürprizlər olur, “necə bu addımı 
ata bilərdi, mən ondan gözləməzdim”, 
– kimi fikirlər yaranır. Amma başdan-
sona kimi məlum bir cizgi cızılıb və əsər 
onunla da inkişaf etdirilir. Amma mütləq 
qeyd etməliyəm: müəyyən təsvirlər var 
ki, o qədər də vacib deyildi. Məsələn, 
hotelin içində baş verən hadisələri 
yazıçı xeyli təsvir edir. Bəlkə də heç o 
səhnələrin əsərə dəxli yox idi. Qızla o 
qədər qaldı, yaşadı, xilas edə bilərdi onu 
və s. Bir sözlə, nəzərəçarpan qüsurlara 
baxmayaraq professionallığı və ciddi 
yazıçı olması hiss olunur. Bu tənqidçini 

ancaq sevindirir. Burda insanı mətn 
yorur, digər xətalar yox. Müəllifi təbrik 
etmək olar bu əsərə görə.  
 
    Əlabbas: 
   – Şəxsən mən bir yazıçı kimi sizə və 
Aygün xanıma təşəkkür edirəm. Çünki 
kimsə deyəndə ki filan əsərini oxumuşam 
sevinirəm. And olsun ki, elə bilirəm 
qardaşımdır, bacımdır. Çünki vaxt tapıb 
oxuyub. Müəllif üçün bundan daha gözəl 
bir şey ola bilməz.
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A.A.Qriçanov  
“Subyektin ölümü” kitabından 

Postmodernizm
Labirint – postmodernizmin 

obraz-metaforası, «Borxesin fəlsəfi 
dünyagörüşü» anlayışı sisteminin mərkəzi 
elementlərindən biridir. Bu, Borxesdə 
özünəməxsus tərzdə kainatın yaranması 
modeli kimi təzahür edirdi: dünya 
«Hər dildəki iyirmi ədəd orfoqrafik 
işarənin təxəyyülə sığan bütün mümkün 
kombinasiyasını (kifayət qədər böyük 
rəqəm olsa da, sonsuz deyil)» fəth etmiş 
Vavilon kitabxanasının gerçək surətidir. 
Borxesə görə, bu kitab “qorunan 
məkan» Labirint və ya şəxsi qaydalarla 
şərtləndirilən, sərhədli, yüksək səliqəli və 
nəzarət edilən – arxitektonik Sistemdir. 
Borxesin kainat-kitabxanası strukturlu, 
ya da dairəvidir: «Əgər bir əbədi səyyah 
hansı səmtəsə yola düşsə, onda o, 
həmin kitabların da əsrlərdən keçərək 
bu cür səliqəsizliklə təkrarlandığına 
(təkrarlandıqca səliqəliliyə qovuşduğuna) 
əmin olar». 

Universumun obrazlı-işarəli modeli 
kimi borxessayağı Labirint ideyasını 
qəbul edən Eko («Qızılgülün adı»), 
ithaf olunmayan üçün anlaşılmaz 
və əlçatmaz Labirint abbatlığı kimi 
kitabxananı aksentləşdirən «ikiqat 
metafora - metaforanın metaforası»nı 
özünəməxsus şəkildə qurur. Ekonun 
monastr kitabxanası biçiminə görə (öz 
yerindən asılı olaraq) istənilən yerləşmədə 
simvolik coğrafi adlandırmanın 
özəlləşdiyi  dünyəvi plandır: mərkəzi 
personajların birinin qeydindən bilmək 
olar ki,  «kitabxana, həqiqətən də,  
bizim Yer kürəsi obrazında tikilərək 
təchiz edilib». Ekoda kitabxananı məhv 
edən yanğın teoretik və aksiologik 
polemikalar nəticəsində işarələr 
mərhələsinin təsəvvürə sığan proseduru 
kimi borxessayağı Labirintin dağıdılması 
yox, daha çox postmodernin intellektual 
inqilabının yekununda dünyaquruculuq 
paradiqmasındakı dominant 
simvolların növbələşməsidir. Ekonun 

fikrincə («Qızılgülün adı»na qeydlər»), 
borxessayağı Labirint Kainat olaraq 
sistemli və strukturludur, oradan çıxış 
onun öz mövcudluğu ilə sərhədlənib: 
orada məqsədli istiqamət və dalan 
yoxdur, permanent seçim vəziyyətləri 
mövcud deyil, azdırıcılıq daha çoxdur – 
bu, Labirint yaradıcısının gərəksiz istəklər 
və möcüzəyə olan passiv asılılığının 
fatalizmidir. Bəşər tarixində Ekoya rast 
gələn bu cür Labirintlər mümkün ola 
biləcək başqa dünyaların insanlardakı 
fikri konstruksiyaları kimi təzahür edir:

a) Minotavrın alternativsiz labirinti. 
Burada prinsipcə azmaq mümkün deyil. 
Bütün yollar – ya Aradnanın ipinin 
köməyilə, ya da qaçılmaz düyünlərlə – 
Minotavrla görüşə aparır.

b) Maneralı labirint. Qeyri-müəyyən 
kəmiyyətdə cəhd və yanlışlıqların 
nəticəsiylə aydınlaşan çıxışa yetişmək 
üçün çoxsaylı dalanı olan aldadıcı 
dəhlizlər.

Yaradıcısının fizioloji, psixoloji və 
ya mental təşkilatlanlanmasına nüfuz 
etməklə Labirintin ən vacib sirrinə 
varmaq olar: Ekonun romanının 
qəhrəmanları Labirint tapmacasını 
«daxilindən» yox, «zahirindən» tapmağa 
müvəffəq olurlar («Dayandığım yerlə qarşı 
istiqamətdə məndə gülüş doğuran bir 
varlıq görürəm, baxmayaraq ki, mənə 
sıxıntı gətirən onun başsız olmasıdır, lakin 
sanki o, məsumluq və cinayətkarlıqdan 
təşkil olunub: sol əlində xəncər, sağ 
əlində isə mövcudluğun parlaq ürəyi var. 
Onun quruluşu doğuluş və ölümün vahid 
nöqtəsində qərar tutur. O insan deyil. O 
heç Tanrı da deyil. O mən deyiləm, nəsə 
məndən artıq bir şeydir: onun qarnında 
labirint var, o, birinci özünü, sonra məni 
həmin labirintdə itirir, nəhayət, mən 
özümü o bədheybətə çevrilmiş kimi 
tapıram»).

Bu tip baxışlar sistemi və dəyişilməz 
süjet təkliflərində Eko kifayət qədər 
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kateqorik davranır: «Xorxe ilkin 
şəxsi düşüncələrinə şübhəylə yanaşa 
bilmədi». Eko ilə razılaşsaq, Labirint 
dünyaquruculuğunda ən həqiqi sxem 
hər bir cığırın digərilə görüşmək 
imkanı olan «rizoma»dır. Mərkəz yox, 
mərkəzdənqaçma yox, çıxış yox: bu 
cür struktur potensial sərhədsizlikdir. 
Bu labirintdə səyahət daimi seçimlər 
vəziyyətini özüylə daşıyır, yaradıcısının 
zahiri xarakteri isə daha əhəmiyyətlidir: 
bu cür Labirintin dünyası sona 
qədər inşa edilməyib, hətta, bəlli 
rasional anlayışların hökmü altına da 
verilməyib: «Tapmacaların həcmi elə 
rizomanın həcmidir» (Eko). «Rizoma» və 
«struktur»un tədqiqi Ekonun baxışında 
mümkünsüz və düşüncə xaricindədir; 
onlar antitop anlayışlardır. Rizomanın 
postmodernistik Labirinti Eko üçün 
elə Borxesin prototipi olan Xorxe 
Burkosun dünyayabənzər kitabxanasının 
ənənəvi və klassik Labirintini əvəz etmək 
üçün çağırılıb. Rizomanın Labirint 
ideyasının mənşəyinə Eko orta əsrlərin 
hermetizm alətləri (dünya bütünlüklə 
özünün istənilən konkret təzahürlərini 
əks etdirir) paradiqmasından baxır 
(«ümumxalq bənzərlik prinsipi»). Bu 
zaman səbəb tələb edən qanunları 
imtina ilə birgə «bənzərlik və kosmik 
simpatiyanı möhkəmləndirən şəbəkə» 
kimi Universumun dəyərləndirilməsi 
baş verir. Hermetizm çərçivəsində 
olan semiotika «hermetik sürüşmə»ni 
– «renessans hermetizmini fəth edən 
və universal analogiya və simpatiya 
prinsiplərinə əsaslanan interpretativ 
halı»  əhatəli buraxır və şəffaflaşdırır. 
İntellektual təcrübənin axırıncı mərhələsi 
sonsuz keçidlər – mahiyyətdən 
mahiyyətə, bənzərlikdən bənzərliyə, bir 
əlaqədən başqa əlaqəyə - kimi təzahür 
edir. Bu işarələrlə də biz dərketmənin 
köməyilə «nəsə eyni şeyi» fəth edirik. 
Mövcud versiyalarına baxarkən «hermetik 
sürüşmə»nin tarixi aspektindən Eko 
belə qənaətə gəlir ki, kabbala proseduru 
zamanı sonsuz mahiyyətlər mənbəyinin 
axtarışında «teosofik kabbala»dan 
(Tanrı və Yozumçu arasında Mətnə 
ehtiyac yarananda) öncə «azad linqvistik 

yaradıcılıq prosesi» və ya «ekstatik 
kabbala»nin (Mətn və Tanrı arasında 
Yozumçular üstün mövqedə olanda) əsas 
götürülməyi məqsədəuyğundur.

Rizomanın Eon peyğəmbərliyinin 
yetişməsində Eko məlum problemlər 
silsiləsinin qayğısına qalmır: rizoma 
Sonsuzdurmu? Xüsusi Mətn, xüsusi 
İşarələr Aləmi müstəvisində anlaşılan 
və interpretasiyaya sığan, insanlar 
dünyasında sərhədsiz və qaydasız 
fikir və mahiyyətlər iyerarxiyasını 
aksentləşdirmək mümkündürmü? 
Mövcudluqla münasibətdə məhdud 
təzahürləri olan Anlamlaşdırılanın tiran 
mövqedəki Anlamlanana qarşı üsyanı 
nə dərəcədə məhsuldardır? İnsan taleləri 
trayektoriyasının zehni diapazonunun 
istehsalçısı olan rizomanın Labirintində 
okkultizm və hermetizmin ekstravaqant 
mistik təcrübələrini inkar edən Eko 
belə qənaətə gəlir («Fukonun rəqqası», 
«Bir gün əvvəlki ada»): semiotika oyun 
formasında mövcuddur ve şübhəsiz, 
məhdud olmalıdır. Rizomanın hiper-
həcminin «çərçivə»si həyat və onun 
mənasının artikullaşdırılmış sakral 
mahiyyətçilik sərhədləriylə aydınlaşır: 
Ekoya görə, məhz «mahiyyətçilik» 
semiotikası «mahiyyətsiz» rizomatik 
Labirintin ipucudur («Oxucunun 
doğulması Müəllifin ölümü bahasına 
başa gəlir» – R.Bart). Labirintin 
fəth edilməsində insan üçün heç bir 
mümkünsüz vəziyyət ola bilməz, sadəcə, 
bunun qiymətləndirmə probleminin 
qaçılmazlığı var.

            Tərcümə etdi: Şahmursoy

Səbuhi Şahmursoy
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Dədə Qorqud,Tofiq Quliyev 
və İlhamə Quliyeva... 
...bir rəssamın fırçasında

Hüseyn Hacıyev

Budəfəki müsahibim rəssam 
Hüseyn Hacıyevdir. Onunla  
M.F. Axundov adına kitabxanada 
təsadüfən tanış olmuşdum - 
diplom işim üçün ədəbiyyat sifariş 
verdiyimdə. Sifariş olunan kitablar 
15 dəqiqədən sonra gətiriləcəyindən 
qərar verdim ki, kitabxanaya kiçik 
ekskursiya edim. Sərgi salonuna 
yaxınlaşıb rəflərdəki kitabları 
gözdən keçirdim, sonra «Mədəni-
kütləvi» işlər şöbəsinə daxil oldum. 
Rəflərdə mədəniyyətə, incəsənətə 
aid jurnallar var idi və bir də Dədə 
Qorqudun divara söykədilmiş 
əzəmətli portreti. Elə bu vaxt 
bəstəboy, incəsənət insanlarına 
xas görünüşü olan bir şəxs mənə 
yaxınlaşdı. Ona rəflərdəki jurnallar 
haqqında sual verdim və divara 
söykədilmiş tabloya işarə edib 
dedim: “Kim çəkibsə Dədə Qorqudu 
çox gözəl təsvir edib”. O isə rəsmin 
müəllifi olduğunu bildirdi. Deməli, 
onu sənət adamına bənzətməkdə 
yanılmamışdım. Həmsöhbətim 
rəssam Hüseyn Hacıyev idi. 

Düşündüm ki, gənclərimizi mütləq 
bu rəssamla tanış etməliyəm. 
Elə buna görə də haqqında yazı 
hazırlamaq qərarına gəldim. 
Qısa arayış: 

Hacıyev Hüseyn Hacıağa oğlu 1947-
ci ildə Bakıda ziyalı ailəsində dünyaya 
gəlib. Rəssamlığa həvəs onda uşaqlıqdan 
yaranıb. Gah ailə üzvlərinin, gah da 
həyətdəki yaşıdlarının rəsmlərini çəkən 
Hüseyn Hacıyevin arzusu illər sonra 
həyata keçir. O, sənədlərini Azərbaycan 
Dövlət İncəsənət İnstitutunun (1991-ci 
ildə İncəsənət İnstitutu Universitet statusu 
qazanıb - S.F.) rəssamlıq fakültəsinə 
təqdim edir və qəbul olunur. Tələbə 
olduğu vaxtlarda çəkdiyi rəsmlər Bakının 
sərgi salonlarında nümayiş etdirilir. 1975-
ci ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə 
bitirən Hüseyn Hacıyev respublikanın 
müxtəlif təşkilatlarında tərtibatçı rəssam 
işləyir. 1983-cü ildən Rəssamlar İttifaqının 
üzvüdür. Dəfələrlə müsabiqə laureatı 
olub, fəxri fərmanlarla təltif edilib. 
Rəssamlığın bütün janrlarında əsərlər 
yaradıb. Rəssam olmaqla yanaşı, bəzi 
musiqi pyeslərinin, etüdlərin, sonetlərin 
müəllifidir. Musiqiyə olan sevgisini 
tərtibat verdiyi klavir və partituralarda da 
görmək olar: Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli 
və Məcnun” operasının klaviri (bəstəkar 
Sərdar Fərəcovun redaktəsi ilə, 2008), 
Elza İbrahimovanın “Mahnılar” (1980), 
Bülbülün “Azərbaycan xalq mahnıları” 
(1981), Səid Rüstəmovun “Azərbaycan 
xalq rəngləri” (1980), Asəf Zeynallının 
“Uşaq süitası” (1981), Qara Qarayevin 
“Yeddi gözəl” (1988), Arif Məlikovun 
“Məhəbbət əfsanəsi” baletinin klavirləri 
və s. Hüseyn Hacıyev hazırda Bakı 
Musiqi Akademiyasında tərtibatçı rəssam 
vəzifəsində çalışır. 

Biz söhbətə onun uşaqlıq arzusundan 
başladıq:
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- Uşaq bağçasında divar qəzetinin 
tərtibində iştirak etmişəm. O vaxtlar 
uşaqlar küçədə “sanka” sürərdilər. 
Amma çox vaxt milislər qoymazdılar, 
çünki maşın vura bilərdi. Ona görə 
də «sanka»ları uşaqların əlindən alıb 
sındırırdılar. Mən də bağçaya getdiyim 
zamanlarda belə bir rəsm çəkmişdim: 
polis uşağın «sanka»sını sındırıb, uşaq isə 
səkidə oturub ağlayır.

Plakat portretlər mövzusu rəssamın 
ən çox sevdiyi sahədir. Belə ki, onun 
fırçasından çıxmış Dədə Qorqudun, 
M.Ə. Sabirin, C.Məmmədquluzadənin, 
S.Vurğunun, Q.Qarayevin portretləri 
respublikamızın rəsm qalereyalarını, sərgi 
salonlarını bəzəyir. Maraqlıdır ki, Hüseyn 
Hacıyevin çəkdiyi ilk portret İlhamə 
Quliyevanın portreti olub:

- 1973-cü il idi. O zaman tələbə 
idim. Dərsdən qayıdırdım. Əlimdə 
böyük albom var idi. İlhamə xanımın 
qrup yoldaşlarından biri məni görüb 
çağırdı ki, portretlərini çəkim. Qələmi 
götürməyi unutmuşdum. İlhamə Quliyeva 
çantasından qələm çıxarıb mənə verdi. 
Bulvardakı kafelərin birinə girdik. İlhamə 
xanımın portretini çəkdim. İlk dəfədən 
portreti bənzədə bilmişdim. Onun qrup 
yoldaşları portreti görüb heyrətləndilər 
və mənə dedilər ki, onlarınkını da 
çəkim. (Gülür) O portretin aqibətini bir 
neçə ildən sonra öyrənə bildim. İlhamə 

xanımla qonşu idik.  
Qızımı bağçaya 
aparanda təsadüfən 
rastlaşdıq. Məni 
gördüyünə sevindi. 
Soruşdum ki, portreti 
saxlamısız? Dedi: 
«Yataq otağımdan 
asmışam».

Rəssam həmçinin 
200-dən artıq kitaba 
da bədii tərtibat 
verib. 1984-cü ildə 
“Qurani Kərim”in 
Azərbaycan dilinə 
tərcüməsi Hüseyn 
Hacıyev və Oqtay 
Sadıqzadənin birgə 
bədii tərtibatında 
işıq üzü görüb. 

Əli Vəliyevin “Qaşsız üzük” (1976), 
Mirzə Ələkbər Sabirin fars dilində nəşr 
edilmiş “Hophopnamə”si (1977), Molla 
Vəli Vidadinin əsərləri (1977), Əhməd 
Bakıxanov haqqında “Onun sarı simi” 
adlı xatirələr kitabı (1985), Qumral 
Sadıqzadənin “Mənim nakam qardaşım” 
(2002), Fazil Rəhmanzadənin “Lütfiyar 
İmanov” (2008) və s. kitablarının 
tərtibatçı rəssamı Hüseyn Hacıyevdir. 
Hüseyn Hacıyev Üzeyir Hacıbəyov 
irsinin vurğunudur. O, bəstəkarın 
əsərlərinə tərtibat verib, illüstrasiyalar 
çəkib, Üzeyir Hacıbəyovun obrazlarını 
yaradıb və əsərlərinin personajlarının 
surətlərini işləyib. 1984-85-ci illərdə 
Üzeyir Hacıbəyovun 100 illik yubileyi 
ilə əlaqədar UNESCO-nun sifarişi ilə 
akademik nəşrə hazırlanan “Leyli və 
Məcnun”, “Koroğlu” operalarının partitura 
və klavirlərinin, “Sənsiz” və “Sevgili 
canan” romanslarının klavirlərinin baş 
rəssamı olmuş, onun əlyazmalarını 
bərpa etmişdir. Rəssam dahi bəstəkarın 
bəstələrinin klavirlərini işləməklə yanaşı 
“Arşın mal alan”, “Leyli və Məcnun”, “O 
olmasın, bu olsun”, “Koroğlu”əsərlərinə 
gözəl rəsmlər çəkmişdir. Bu rəsmlər 
Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyinin 
rəsm qalereyasını bəzəyir. O həmçinin 
bəstəkarın qardaşları Zülfüqar və Ceyhun 
Hacıbəylilərin də portretlərini yaratmışdır.
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- Üzeyir Hacıbəyovun 100 
illiyi münasibətilə 20 cildlik kitab 
hazırlamağı nəzərdə tutmuşduq. I 
cilddə Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli 
və Məcnun” operasını, II cilddə isə 
“Koroğlu” operasını işlədim. 1988-
ci ildə ermənilərlə münaqişə başladı. 
Musiqi şöbəsi bağlandı.Ona görə də 
20 cildlik kitabı bitirmək nəsib olmadı. 
Tofiq Quliyevin mahnılar toplusunu 
da mən hazırlamışdım. Bir dəfə 
Bəstəkarlar İttifaqında məni görüb dedi 
ki, mahnılarının toplusunu hazırlamaq 
istəyir. Həmin topluda 260 seçmə 
mahnı olmalı idi. Soruşdu ki, «Nə qədər 
müddətə işləyə bilərsən?» Dedim: «Bir 
həftəyə». Tofiq Quliyev bunu eşidəndə 
həm təəccübləndi, həm də çox sevindi. 
Onun bir bəstəsi var, “Bakılıyam” 
adlanır. Fidan və Xuraman Qasımovalar 
ifa ediblər. Təklif etdim ki, toplunun 
adını “Bakılıyam” qoyaq. Lakin 1988-ci 
illər idi və bu, siyasi hadisələrin gərgin 
olduğu vaxtlara təsadüf edirdi. Ona görə 
də Tofiq müəllim, - «Gəl adını “Ürək 
mahnılarım” qoyaq», - dedi. Toplunu 
hazırlayıb Tofiq müəllimə apardım, 
sevincindən kövrəldi. Bir aydan sonra 
Bəstəkarlar İttifaqında Tofiq Quliyevə rast 
gəldim. Toplunun aqibətini soruşdum. 
Dedi ki, mətbəədə itiriblər. Çox bərk 

məyus olmuşdu. 
Hüseyn Hacıyev fırçasını karikaturada 

da sınayıb:
- Fizika-riyaziyyat elmlər doktoru Məlik 

Baxış Babayevlə də işləmişəm. Onun 
“Məzəli və məntiqli” kitabına mövzuya 
uyğun olaraq karikaturalar çəkmişəm. 
Kitabda 180 mövzu var idi. Oradakı 
məzəli və məntiqli yazılardan birini sizə 
danışım: «Həkimin yanına biri gəlib deyir:

- Həkim, xəstələnmişəm.
- Nə olub sizə?
- Yaddaşımı itirmişəm.
- Bu hal sizdə tez-tez baş verir?
- Hansı hal?
- Yaddaşınızı deyirəm.
- Nə yaddaş, hansı yaddaş?» (Gülür) 
Hüseyn Hacıyev həm də miniatür 

ustasıdır. O bu rəsmləri çəkərkən təbii 
boyalara üstünlük verir. O bu boyaları 
müxtəlif bitkilərin şirəsindən hazırlayır. 
Onun rəsmlərinə baxdıqda rəssam 
həssaslığını, təbiətə, gözəlliyə sevgini 
duya bilirsən. Kövrək qəlbi hər əsərində 
duyulur. Rəssamın Bakı bağlarını təsvir 
etdiyi bir tablosu var. Onun haqqında 
Hüseyn müəllimdən soruşuram. Sən 
demə, bu tablonun qəribə taleyi varmış:

-1978-ci ilin sentyabr ayı idi. 
Rais Rəsulzadə (Məhəmməd Əmin 
Rəsulzadənin nəvəsi. O, rəssamdır) də 
mənimlə idi. Bakı bağlarının tablosunu 
çəkmişdik. Buzovnada idik. İşimizi 
bitirəndən sonra elektrik qatarıyla 
Bakıya qayıdırdıq. Bir qatardan o birinə 
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minəndə yadıma düşdü ki, çəkdiyim 
tablo o biri qatarda qalıb. Tablonun 
itəcəyindən narahat oldum. Birdən 
oturduğumuz kupenin pəncərəsindən 
o biri qatarın kupesi göründü. Diqqətlə 
baxanda gördüm ki, sən demə, tablo 
orda qalıbmış. Tez vaqondan düşüb o biri 
vaqona dırmaşdım. Tablonun yanında 
kişi oturmuşdu. Mənim bu hərəkətimə 
qəribə baxdı. Ona izah etdim ki, bu 
tablo mənimdir, vaqonda unutmuşam. 
Rais mənim hərəkətimə təəccübləndi. O 
tablonu tapmağım möcüzə idi. Qəribədir 

ki, həmin vaqon təsadüfən gəlib bizim 
vaqonla yanaşı dayanmışdı. Yoxsa o işim 
itə bilərdi. 

Hüseyn Hacıyev həm də Bakı 
Metropoliteninin “Neftçilər” 
stansiyasındakı mozaik görüntülərin 
müəlliflərindən biridir. Bizimlə söhbətində 
qeyd etdi ki, «Nizami» metrosunu bəzəyən 
mozaikaların işlənməsində də iştirak edib:

1973-1976-cı illər idi. Tələbə 
idim. Mikayıl Abdullayev «Nizami» 
metrosundakı mozaikaların divarda 
işlənməsi üçün rusları dəvət etmişdi. 
(Onlar Moskva kilsələrində ikonaların 
hazırlanmasında iştirak etmiş rəssamlar 
idi). Mən də təmənnasız olaraq onlara 
qoşuldum.

Hüseyn Hacıyev özünü incəsənətin 
bütün sahələrində sınayıb. O həm 
rəssamdır, həm bəstəkar, həm heykəltaraş, 
həm də şair. 2000-ci ildən şeirlər yazmağa 
başlayıb. Biz onun bir şeirini sizə təqdim 
edirik. 

ARI VƏ İLAN
Günlərin bir günündə,
Lovğalanaraq ilan,
Sordu kiçik arıdan:
- Söylə görüm, nə üçün
Mən çalanda insanı:
O saat çıxır canı?!
Sən dişlərkən insanı:
Özün verirsən canı.
Arı müdrikliyiylə
Cavab verdi pətəkdən:
- Tək yaşamaq üçün sən
Məhv edərsən cahanı!
Mənsə verirəm həmən-
Baldan şirin bu canı.
Həqiqətən də incəsənət insanları 

gözəlliyin xatirinə canını fəda etmiş 
insanlardır. Onlar gözəlliyi görür və öz 
duyğu süzgəclərindən keçirib insanlara 
təqdim edirlər. Onu hiss etdikləri kimi 
gah fırçayla kağıza köçürür, gah musiqi 
şəklində notlara yazır, gah da başqa bir 
vasitə ilə təsvir edirlər. Hüseyn Hacıyev 
də belə fədakar insanlardandır.

Mətndə, Üzeyir Hacıbəyovun ev 
muzeyinin ekspozisiya şöbəsinin 
müdiri Gülnarə Ələsgərovanın 
Hüseyn Hacıyev haqqında yazdığı 
məqaləsindən istifadə olunub 
(«Mədəniyyət».- 2012.- 13 iyul.- S. 
10.)

            Hazırladı: Səma Fuadqızı
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MÜHARİBƏ OLMASIN
“Mən... Sən... O... Feysbuk...” silsiləsindən ikinci hekayə

İstəyirəm Qarabağ müharibəsi 
başlasın. Günü sabah. Yuxudan 
ayılıb əlimi tənbəl-tənbəl yastığın 
altına aparım. Telefonu götürüb 
mürgülü gözlərlə həmişəki kimi 
birinci Facebooka girim. Dostlardan 
hansınınsa yazdığı statusu 
əvvəl növbəti gop deyə keçmək 
istəyim. Axı nə qədər olar bizim 
Facebookda müharibə aparıb 
düşmənə hücum eləməyimiz, filan 
kəndi alıb bəhmən kəndi top atəşinə 
tutmağımız. 

Müharibə xəbəri haqqında statusu 
aldırmadan onun mənə yazıb-
yazmadığını bilmək üçün inboksu 
yoxlayım. Ağır işləyən telefonumun 
inboks bölməsinə keçməyini gözlədiyim 
vaxt başqa bir dostumda da “Müharibə 
başlayıb” xəbərinə rast gəlim. İçimi şübhə 
bürüsün, əvvəl-əvvəl tərəddüd içində, 
sonra sevinə-sevinə o biri statuslara göz 
atım. 

Əksər statuslarda məni yerindən 
oynadan o xəbərə rast gəldikdə kenquru 
kimi yataqdan atılım. Qonaq otağına 
qaçıb televizoru açım. Ekran ağarar-
ağarmaz  Nəsimi Nəbizadənin tanış 

Mirmehdi Ağaoğlu

səsini eşidim. Yox, belə vacib xəbəri 
Nəsimi kimisinə etibar etməzlər. Burda 
daha stajlı diktor lazımdır. Xalqın 
taleyüklü xəbərini Sabir Ələsgərov 
çatdırmalıdır, özünün qoca və əzəmətli 
səsilə. Nəsimi bu xalqa çox yalan satıb, 
çox hökumət görüb, ona inanmazlar. 
Amma Sabir... Sovet dövrünə olan o 
intizarla Sabirə inanacaqlar. Kanalları 
dəyişim. Hamısında onun təmkinli, bir 
az da vahiməli səsini eşidim: dünən gecə 
rəşadətli ordumuz...  

Bu dəm yaşlı anam sulu əllərini üstünə 
silə-silə mətbəxdən bəri qaçsın. Elə 
otağa girməyi ilə televizorun qabağında 
dayanmağı bir olsun. Xəbəri eşidəntək 
qartal kimi qıyya çəkib divana çöksün. 
Mən də həyəcanlanım. Anamın halının 
pisləşdiyini görüb mətbəxə su dalınca 
qaçım. Anam sudan bir qurtum alıb 
dizlərinə döysün. Erməniləri, xalqı 
güdaza verənləri qarğısın. Bircə oğlunun 
müharibəyə getməsinə tab eləməsin.  
Anamı sakitləşdirməyə çalışsam da 
xəyalən başqa qadının yanında olum. 
Elə bil anam da gözlərimdəki sevinc 
hissini görüb daha içdən fəryad eləsin. 
Belə vəziyyətdə o, qəhrəman yox,  fərari 
oğula üstünlük verərdi: qoy getsin nazir 
balaları döyüşsün. 

Gözlərimdəki bu arsız sevinci qovmaq 
üçün daha ucadan çığırsın: “Balamı heç 
yana qoyan deyiləm!”  
Anamı sakitləşdirə-sakitləşdirə gözlərim 
ekranda olsun. Budur qırıcı təyyarələr 
havanı yararaq düşmən mövqelərinə 
sarı uçur. Bir bölük əsgər çay kimi 
səngərin içiylə axır. Güllə vıyıltıları mərmi 
gurultularına, tank nəriltiləri, təyyarə 
uğultularına, bütün bu səslər isə anamın 
naləsinə qarışıb.  
Mən tez yataq otağına qaçıb telefonu 
götürüm və təyyarə kimi qollarımı yana 
açıb qonaq otağına qayıdım, divana 
“eniş” edim. Facebookda müharibə ilə 
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bağlı statuslar bayaqkından çox olsun. 
İmkan tapıb şəkil qoyanlar da var. 
Kimsə cəbhəyə gedən hərbi maşınların 
karvanını çəkib. Başqası video paylaşıb.  
Snaryadlar Ermənistan tərəfə uçuşur: 
vyu-vyu. Ölənlərdən yazan yoxdu. 
Düşmən tərəfin ağır itki verdiyi deyilir. 
Biri yazıb ki, üç kənd artıq bizdədi. Nə 
tez! Umud Qəhrəmanovsa səfərbərlik 
elan olunduğunu deyir, hələ xəbər də 
paylaşıb.  Bu lap ləzzət oldu ki... 
Ara yerdə Tolikin mesajı məni güldürür: 
Bilsin ana torpaq, eşitsin vətən, müsəlləh 
əsgərəm mən də bu gündən. 

Yox əşşi. Sənin əsgər getməyin 
nəyimə gərək, a Tolik. Yaxşısını yazıçı 
Qan Turalı yazıb: Heç bir torpaq 
insandan üstün deyil. Allah “On əmr”də 
deyir: Öldürmə.  
Turalın yenə pasifistliyi tutub, yox mən 
bu dəfə Tolikin tərəfindəyəm. Hamı 
döyüşə. O, da. 
“O“ deyirəm o, yadıma düşür. Hekayəni 
rus dilində yazsaydım, fikrim daha aydın 
olardı, o zaman birinci “O”nun yerinə 
“on”, ikincinin yerinə “ona” əvəzliyini 
qoyardım, işlər düzələrdi. İndiki halda 
vəziyyət bir qədər qarışıqdır. Eybi 
yox, növbəti abzaslarda kimi nəzərdə 
tutduğum aydın olar. 

Müharibənin başlamağına əmin 
olmaq üçün bir-iki sayta göz atım. Bütün 
manşetlərdə böyük hərflərlə yazılıb: 
Qarabağ müharibəsi başladı.

Məsələ aydındır. Daha o yan, bu yan 
ola bilməz. Müharibə başladı. Vəssəlam. 

Urraa! Axır ki. 
Telefon əlimdəcə divandan qalxıb 

əvvəl tumanın qabağını düzəldim – 
anamdan ayıbdır – sonra qollarımı 
qaldırıb şıdırğı gedim: Oh, oh, müharibə 
başladı. Oh... Oh! Allah səsimi eşitdi.

Anam bircəcik oğlunun səylədiyini 
görüb əllərini başına aparsın, ağ saçlarını 
yolsun: “Allah sən saxla, qoyaram 
gedəsən, müharibəyə?! Günü bu gün 
yollayıram dayının yanına – Rusyətə.” 

Mən oralı olmayım. Tüklü ayaqlarımı 
qabağa-dala ata-ata hoppanım-düşüm. 

Evimizin köhnə döşəməsi silkələnsin, 
servantımız da içindəki vazalar, 
qənddanlar, qədəhlər, boşqablarla birgə 
mənə qoşulub müharibənin başlamağına 
sevinclə dingildəsin.

“Distansionnı” ev telefonunu axtaran 
anam bir anlıq həyəcanını unudub 
üstümə çığırsın ki, ədə, qablar gəldi 
yerəəə.

Elə bağıra-bağıra da telefonu 
yığıb bibimlə dərdini bölüşsün. Bizdə 
belədi. Hər gün səhər ev işlərini 
yekunlaşdırandan sonra bibimə zəng 
vurmaq, necə deyərlər, hərbi məruzə 
eləmək anamın neçə illik vərdişidir. Ya da 
bibim zəng vurur. Hansı ev işini tez görüb 
qurtarsa. 

Anam üçün bəd sayılan bu xəbər 
onun günlük iş ritmini pozsun. Bibimə 
vaxtından tez zəng vursun. Xəttin hər iki 
başında ağlaşmalar, oxşamalar başlasın. 
Yəqin bibim ancaq mənə görə narahat 
olar, onun nə vecinə, iki qızı var. Bıy... 
Heç əri ağlıma gəlmir. 

Yaxşı... Arvadları baş-başa qoyub 
qayıdım otağıma. 

Soyuq yatağa girən kimi bədənimi 
xoş üşütmə bürüsün, o dəqiqə o, yadıma 
düşsün. Yorğanla üstümü basdırıb 
üzüaşağı çevrilim. Onun profilinə girib 
yoxlayım. Səhifəsində yenilik yoxdursa, 
deməli hələ yatır. Əvvəl inboksuna 
yazmaq istəyim, amma ehtiyatı əldən 
verməmək üçün bir az da səbrimi basım. 
Neçə vaxtdır dözən adamam, indi bu 
vədədə işləri korlamayım, soyub-soyub 
quyruğunda murdarlamayım. 

O, yadıma düşən kimi içimin 
odu-alovu gurlasın, yorğanın altıma 
dürtdüyüm hissəsinə özümü bir az da 
möhkəm sıxım. Şirin xəyallar məni onun 
qoynuna aparan vaxtı qonşu otaqdan 
anamın adda-budda səsi eşidilsin: (Allah 
erməninin...) Mənsə onunla necə 
görüşəcəyimizi xəyal edim. (İndi qağamla 
Skaypda danışıb ona deyəcəm...) Əməlli-
başlı geyinib-kecinmişəm. (Rusyetdə 
qağamgildə qalar...) Oğrun-oğrun 
məhəllələrinə girirəm. (Nə min, on min 
də tapıb düzəldərik...) O, qapını açır. 
(Bircə oğlum vaay...) 

Anam lap ucadan qışqırır. (Şəhid 
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olsa...) 
Anamın hönkürtüsü evi bürüyür. 

Özümü içəri dürtən kimi o mənim 
boynuna atılır. (Nə müharibə, ay qız... 
Vaxtında evləndirib nəvə-nəticə də 
görmədim). Mən elə kandardaca ona 
əl qatanda desin ki, tələsmə. Mətbəxə 
keçsin, mən də ardıyca götürülüm. 
(Xəbəri eşidəndən əlim-ayağım quruyub, 
işdən də soyumuşam...) Mən ərini 
soruşum, harda döyüşür, zəng zad 
edirmi? (Qaçqınların uşaqları gedib 
döyüşsün də...) O, mənə ərindən 
danışsın, telefonu çıxarıb şəklini göstərsin 
(Yaxşı, kişiyə zəng eləyim, görək nolur...). 
Mənə desin axır ki, arzuna çatdın 
(Qardaşun gəlsin, nə qərarə gəlsək sənə 
deyəcəm...). Mən ona deyim ki, hə, 
arzuma çatdım. (Yaxşı sağ ol, bacı...). 

“Yazıq balam, dur, dur gəl yeməyə, 
bəlkə də sənə axırıncı dəfə yemək 
hazırlayıram”, – Anamın ağlar səsini bu 
dəfə mətbəxdən eşidim. 

Yataqdan durmağa heç heyim 
olmasın, bədənim gərilsin, onu 
arzulayım. Daha səbrim çatmasın. 
İnboksda ona yazım. Qorxu bürüsün 
məni: birdən sözünün üstündə durmaz. 
Heyf o inboks söhbətini skrin edib 
saxlamamışdım, bu gün gərək olardı. 
Onunla birlikdə olacağım günü 
düşündükcə ehtiraslanım. Hər ehtimala 
qarşı, əri hələ evdə olar deyə, sadəcə 
“Salam” yazım. O vaxt nə demişdi axı?! 
Xəyallar məni qanadlarına alıb aparsın, 
ya da onu bura mənim yatağıma gətirsin. 
Yorğana daha möhkəm sıxılım. Ondansa 
hələ cavab yoxdu. Yenə ona yazım: 
“Müharibə başladı”. 

Amma birdən əri mesajımı görər 
deyə smaylik qoyub eyham vurmayım. 
İşdir, görsə də deyərəm səhv yazmışam. 
Mətbəxdənsə təkəmseyrək səslər gəlsin; 
soyuducunun qabağı örtülsün, qəhvədan 
sobaya danqıltı ilə toxunsun, kibrit 
çırtıldasın, qab-qaşıq cingiltisi göyərti 
qoxusu ilə bərabər evə yayılsın. 

Ondan hələ də cavab olmasın. 
Telefonu yastığın altına dürtüb yerimdə 
qurcuxum. Axı nə söz vermişdi o mənə: 
“Qorxuram, inad eləmə, görüşə bilmərik, 
burda yazışırıq, bəsindi. Mümkün 

deyil (Gülüş işarəsi qoyur). Dua elə 
ya boşanım, ya da... Ya da müharibə 
başlasın dul qalım. Söz verirəm. Hə, də 
dua elə müharibə başlasın”.

Dünən gecə belə demişdi mənə.
Mətbəxdən anamın səsi eşidilsin: 

“A bala, dur gəl tay, sənin üçün kükü 
eləmişəm”. 

Telefonu götürüb yenə inboksu 
yoxlayım. Hələ də mesaj intizarındayam. 
Ana səhifədəki müharibə xəbərlərini 
oxumaq heyində olmayım. Yerimdən 
qalxmaq da istəməyim. Sonuncu dəfə 
döşəyə sürtüşüm: kaş indi burda olaydı, 
ahhhh...

Əlimi yenidən telefona aparım. Hələ 
də mətbəxdən anamın səsi eşidilsin. 

Budur mesaj gəlib. Açım: “Salam. Hə, 
gördüm. Arzun yerinə yetdi, müharibə 
başladı”.

Sevinə-sevinə telefondan ikiəlli 
yapışım. Cavab yazmaq istəyim: “Nə 
vaxt gəlim?” Amma o məni üstələsin: 
“Gələn dəfə başqa şey arzula. Ərim 
dedi, yığışın, axşama qədər ölkədən 
çıxmalıyıq”. Bədənim sustalsın, əlim 
donsun, beynim də, heç nə yaza 
bilməyim. Mən fikirləşənəcən, o yenə 
yazsın: “Pul dalınca getdi, mən də yır-
yığış edirəm. Qorx ki, sənin özünü 
müharibəyə aparsınlar”. Ardınca da 
smaylik. Budur yenə yazdı: “Di salamat 
qal. Profili dondururam. Qaynımın 
yanına Rusiyaya gedirik, salamat gedib 
yerləşsək yazacam yenə. Sağ ol”.

Mən elə özümü toparlayıb bir 
şey yazmaq istəyən zaman profilini 
dondursun. 

Eh.... Gül kimi gəlin əlimdən çıxdı. 
Telefonu yatağa tullayıb var gücümlə 

anamı səsləyim: “Bəs deyirdin dayına 
zəng edəcəm, ana?!”
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Vüsalə Asif

BİR GÜN OLMARAM...

Külək əsdi içimdən,
Xəyalları qopardı.

Mən kimləri sevdimsə,
Torpaq alıb apardı.

Çəkdi ahıl şəklimi,
Cavan ikən aynalar.
İndi ömrüm geriyə,
Həsrət ilə boylanır.

Barmağım yadırğadı,
Sevincləri saymağı.

Yoxluqlardan öyrəndim,
Yoxluğundan doymağı...

Yollar gələ bilmədi,
Hər cığırı düyündü.

«Bir gün olmaram»- dedin,
Sənsiz hər gün o gündür.

ÖMÜR NƏFƏS QƏDƏRMİŞ.

Yenə alıb apardı,
Uzaqlara qatarlar..

Bir gün dəli küləklər,
Səni, mənə «atarlar»...

Qucaqlaşıb küləklə,
Dolaşarıq dünyanı.

Gerçəyə döndərərik,
İnanılmaz röyanı...

Sənə baxdığım qədər,
Bu dünyanı görürəm.
Sən yanımda olanda,

Dörd bir yanı görmürəm.

Ömür nəfəs qədərmiş,
Təkcə sənlə bölürəm.
Çalış bir az tez qayıt,
Hər nəfəsdə ölürəm...

OLSUN…

Bir ev istəyirəm tavanı səma,
Döşəmə olmasın, bir udum sudan
Dodağı çatlamış torpağım olsun.

Əssin xəzan yeli hey həzin-həzin,
Üşüyəm, yorğanım payız çağında
Tökülən sonuncu yarpağım olsun.

Baxışım toqquşsun ayla, ulduzla,
Ruhum bir nəfəsə çıxsın bədəndən,

Ölüm... Qoy kəfənim örpəyim olsun...

KİF ATMIŞ ARZULAR...

Səndən gizli baxışla,
Gözüm qaçır arxanca.
Bəlkə kor görünürəm,
Sən tərəfdən baxınca...

Yolları qısaldıram,
Xəyalən darta-darta.
Bəxtim qara yazılıb,

Ya doğulmağım xəta?

Küləklərlə sovrulub,
Kif atmış arzularım...
Boynunu büküb baxır,
Vərəqdən yazılarım ...
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“Əgər kimsə vətən üçün bir şey etmədən 
ömrünü başa vurursa, o insan deyil, 

robotdur”

Emin Qəhrəmanov

«Azərbaycan» - rəssam Emin 
Qəhrəmanovun ilk baxışdaca 
diqqətləri üzərinə çəkən əsəri. 
İlk dəfə rəsmi görəndə məndə də 
özümə belə izah edə bilmədiyim 
hislər yaranmışdı. Suallarıma cavab 
tapmaq üçün rəssama baş çəkmək 
vacib idi və budur bu möhtəşəm 
əsərin işləndiyi studiyadayam.

 Rəssam söhbətə əsərə necə ad 
seçməsi ilə başladı: “Əsərin adına hər 
kəs xəritə desə də, mən onun adını 
Azərbaycan qoymuşam. Çünki bu Bağ 
Azərbaycanın Bağıdır”. Hansı bağdan 
söhbət getdiyi sizin kimi mənə də maraqlı 
idi. Üzümdəki sual dolu nəzərləri görən 
Emin bəy rəsmin tarixçəsini danışmağa 
başladı: “Xəritəni bu cür işləmək 
dostumun ideyası idi. Dostum çox 
vətənpərvərdir, mənim kimi. Bu əsərdə 
ikimizin də baxışlarımız qovuşub. Əsər 
Lüksemburqda «Qarabağ» Mədəniyyət 
Cəmiyyətində yerləşdiriləcəkdi. Əsərin 
üstündə demək olar ki, 1 il işləmişəm. 
Ölçüsü 2.3x2.5-dir. Əsərlər ümumiyyətlə 
bir ideya ilə başlayıb sonra yeni-yeni 
fikirlər, ideyalarla zənginləşir. “Azərbaycan” 
da belə olub. Qarşımda nar və xəritə 

ideyası var idi və mən bunlardan 
əsər yaratmalı idim. Əvvəlcə xəritəni 
çəkdim. Sonra düşündüm ki, nar 
Azərbaycanın rəmzidir. Azərbaycan və 
Nar. Qarabağ və Nar. Qarabağ sözünün 
mənası elə “böyük bağ” deməkdir. 
Bağda da nar olur. Azərbaycanda 
da demək olar çox yerdə nar bitir. 
Və dağılmış narlar xüsusilə Qarabağ 
ərazisinə və düşmənlər tərəfindən 
dağıdılmış digər ərazilərə yerləşdirilib. 
Daha sonra əsas arqumentlərdən olan 
əllər - torpaqlarımıza göz dikən yad 
əllərdir. Əllər uzanıb Qarabağı - narları 
dağıdır. Beləliklə əsər başa salır ki, 
yad əllər Azərbaycandakı bağı 
dağıdıb. Daha sonra düşündüm ki, o 
torpaqlar elə İrəvan xanlığının ərazisidir. 
Qərarlaşdırdım ki, elə ora da nar 
çəkəcəm. Əgər rəsmə fikir versəniz, 
görərsiz ki, Azərbaycandan kənar 
ərazilərdə - Gürcüstan tərəfdə, Cənubi 
Azərbaycan tərəfdə, Dərbənd tərəfdə 
də narlar çəkilib. Harda nar  varsa, bu o 
deməkdir ki, ora Azərbaycana aid olub. 
Sadəcə, kənarlardakı narların rəngi daha 
sönükdür. Çünki bu hadisələrin üstündən 
çox vaxt keçib, artıq onlar tarixin qaranlıq 
səhifələrində qalıb, amma fakt faktdır – 
Dərbənd Azərbaycanındır”. 

 Rəsmdə diqqəti çəkən əsas 
elementlərdən biri də əllərdir. Hansı 
ki, diqqətlə baxdıqda insanda vahimə 
yaradır: “Əl hərəkət deməkdir, bu rəsmdə 
əllərin təsviri daha aqressivdir, dağıdıcıdır. 
Hər dəfə torpaqlarımıza hücum olanda 
sözsüz ki, mübarizə olub. Əllərin bağımızı 
dağıtmaqla yanaşı bir-birilərini tutmağı, 
çəkişdirməyi də aqressiyanı artırmağa 
kömək edir”.

 Rəssam qeyd edir ki, əsəri görən çox 
sayda insan ilk baxışdan mövzunu başa 
düşür. Amma hərdən sual da doğurur: 
“Rəsm hazır olandan sonra studiyamda 
bir rus tələbəm şəkli gördü. Dayandı 
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baxdı-baxdı - təxminən 5 dəqiqə. Səsini 
çıxarmırdı. Sonra Rusiya tərəfi əliylə 
göstərib dedi ki, başa düşürəm bu 
Azərbaycandır, bəs bura nədir? Dedim 
ki, ora Azərbaycana aid olub. Başıyla 
təsdiqlədi və susdu”. 

 Rəssam faciəmizi incəsənətin 
vasitəsilə çatdırmağın vacibliyini izah 
edir: «Xarici vətəndaşlara Qarabağ 
haqqında danışanda onlar bir az qulaq 
asırlar, sonra sıxılırlar. Xocalıdan şəkilləri 
göstərirsən, baxmaq istəmirlər. Amma 
biz sözümüzü incəsənət nəzəriyyəsi ilə 
deyəndə fərqli olur. Məsələn, millətindən 
fərqli olmayaraq kim bu rəsmə baxırsa 
əvvəlcə incəsənət nümunəsi kimi yanaşır, 
sonra başlayır maraqlanmağa:

 Niyə nar? – Nar Azərbaycandır. 

Niyə narlar dağılıb? – Çünki o ərazilər 
işğal olunub.

Narların şirəsi niyə axıb? – Onlar şirə 
deyil, qandır. 

Nə üçün qandır? – Çünki işğallar 
zamanı bizim çoxlu itkilərimiz olub.

Niyə bəzi narlar bütövdü, bəziləri yox? 
– Dağılan narlar Qarabağ və ətrafındakı 
işğal olunmuş torpaqlarımızdı. Fikir verin, 
əllər Ermənistan tərəfdən çıxır.

 Təəccüblənirlər, təsirlənirlər və eləcə 
də yaddaşlarına yazılır ki, Qarabağ 
ermənilər tərəfindən dağıdılıb. O narlar 
da yadlarında qalır, əllər də. İnformasiya 
sənət yolu ilə şüuraltına yeriyir və o adam 
artıq bizim tərəfimizdədir. Çünki bütün 
insanlarda incəsənətə sevgi var. Deməli, 
biz sənətçilər məhz incəsənət yoluyla, 
kino yoluyla, musiqi yoluyla insanları 
özümüzə çəkməliyik.

 Rəsmdəki digər detallara gəldikdə 
isə rəssam izah edir ki, kəskin diametrik 
fiqurlar aqressiyanı artırmaq məqsədi 
daşıyır. Məsələn, Qarabağ hissəsindəki 
narın suyunun təsvirinə diqqət yetirsək, 
qan olduğunu aydın görərik: “Qarabağ 
hələ də qan içindədi. Bu uzaq tarix deyil 
ki, kiminsə beyninin dərinliklərində 
qalsın. Bu, bu günün tarixidir. 20 ildən 
çoxdur ki, Qarabağda hər gün qan var, 
hər ay şəhid var”.  

 Sənəti ilə faciəmizi insanlara çatdıran 
rəssam tarixi həqiqətlərin sərt, şişirtməsiz 
təsvir edilməsinin tərəfdarıdır: “Mən 
gördüklərimi olduğu kimi çəkirəm. 
Hal-hazırda üzərində işlədiyim Xocalı 
genosidi ilə bağlı əsərimdə də faciəmizin 
sərt tərəflərini göstərməyə çalışıram. Bir 
çox rəssam dostlarım məni qınayır ki, 
çəkdiklərinə baxanda adamın ürəyi sıxılır. 
Mənsə elə buna çalışıram. Deyirəm, qoy 
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sıxılsın. Xocalıda nə olubsa mən 
onu çəkirəm. Gizlətməliyəm 
bəyəm?” 

 Rəssamın hələ üzərində 
işlədiyi “Xocalı genosidi” 
əsərində ümumilikdə bir dərə 
təsvir olunub, dərənin içi 
meyitlər və vəhşiliyin canlı 
ifadəsidir. Lakin dərənin üstü 
qarla örtülüb. Bu qar bütün 
vəhşiliklərin üstünü çox təmiz 
şəkildə örtə bilib. Əsərin obrazları 
canlı fotoşəkillərdən götürülüb. 
Əli çomaqlı güllələnmiş kişi, 
bətnində övladı çıxarılmış, məftilə 
bükülüb öldürülmüş qadınlar, başı əzilib, 
güllələnmiş uşaq, armaturla vəhşicəsinə 
öldürülmüş soydaşlarımız... Əsərin ən 
çox diqqət çəkən obrazlarından biri 
də «Quran»ı qucaqlamış qoca qadındır. 
“Azərbaycan müsəlmanları bir hadisə olan 
kimi birinci Allahı, ikinci övladlarını, daha 
sonra mal-mülklərini fikirləşərlər. Mən də 
nənəmin zəlzələ olanda sənədlər, pullar 
bir yana birinci qaçıb quranı götürməsini 
xatırlamışdım. Bu fikirlə  «Quran»ı 
qucağında öldürülmüş və o vəziyyətdəcə 
donmuş qadının obrazını yaratmışam”.

 “Quran»da göstərilir ki, əgər sən 
bir insanı öldürürsənsə, onun bütün 
nəslini öldürürsən. Və fərq etmir 
«Quran»a əsasən də, qanuna əsasən də 
biz haqlıyıq. Mən uşaq olsam da, bu 
hadisələr o qədər vəhşicəsinə törədilmişdi 
ki, bizə bunlar elə təsir göstərib ki, 
min il də keçsə erməniləri düşmən 
sayacam. Humanizmdən danışsaq, əsl 
humanist gərək rəssam olsun, amma 
mən ermənilərə qarşı humanist olmaq 
istəmirəm. Biz yalnız bir olmaqla qazana 
bilərik. Gərək azərbaycanlılar bir-birinə 
kömək olub, bir-birinin uğuruna sevinə. 
Bu yaxınlarda Dubayda bir sərgidə iştirak 
etmişdik. Orda azərbaycanlı rəssam qızın 
işləri olduğunu öyrənəndə sevincimizin 
həddi yox idi, çünki o Azərbaycanın 
övladıdır - bizim övladımızdır”.

 Sonda dilindən vətən sözü əskik 
olmayan rəssam peşəsindən asılı 
olmayaraq hər bir vətəndaşı vətən üçün 

çalışmağa, bir olmağa çağırırdı: “Hər 
kəs gərək vətənpərvər olsun. Öz işində 
vətənpərvərliyi göstərsin. Həkimdirsə 
həkim olaraq, biznesmendirsə biznesmen 
olaraq,  rəssamdırsa rəssam olaraq 
göstərməlidir. Sadəcə gül çəkməklə 
olmur, vətən üçün də çalışmaq lazımdır. 
Əgər kimsə vətən üçün bir şey etmədən 
ömrünü başa vurursa, o insan deyil, 
robotdur. Hər il nə qədər tarixi filmlər 
çəkilir, əsərlər yazılır. Hər kəs öz çəkdiyi 
zülmləri bəşəriyyətə çatdırmaq uğrunda 
mübarizə aparır. Və onlar düzgün yol 
seçiblər: İncəsənəti.... Bizim də istər 
yazıçılarımızın, istər rəssamlarımızın 
borcudur ki, faciəmizi dünyaya 
çatdırsın. Bu yeni bir kəşf deyil, tarix 
boyu sınanmışdır. Qədim dövrlərdə 
müharibələr, döyüşlər hamısı xüsusi 
divarlarda təsvir edilirdi. Napaleon 
hər döyüşünü təsvir etmək üçün 
rəssamlar tuturdu. Çünki incəsənət 
böyük qüvvədir. Biz də güclü əsərlər 
yaratmalıyıq, heç kimdən təmənna və ya 
kömək gözləmədən yaratmalıyıq. Çətin 
ola bilər, amma bizim üçün döyüşən 
əsgərlərin, şəhid olan gənclərin çəkdikləri 
yanında bu heç nədir. Şəhid Samir 
Qacayevi düşünün, necə böyük sənətkar 
heykəltaraş olacaqdı, görün kimləri 
itirmişik, yüzlərlə belə gənci. İndi bizim 
heykəltaraşlar da onun adını ucaltmalıdır, 
onun adına əsərlər yaratmalıdırlar, sərgilər 
təşkil etməlidirlər. Biz bir-birimizin əlindən 
tutub irəliləməliyik”.

Hazırladı: Aytəkin Mirişova
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AYİN

Addımını pilləkənin üçüncü pilləsinə 
atmışdı ki, nəfəsi daraldı, tövşüməyə 
başladı. Bir tərəfdən istilər, bir tərəfdən 
də köklük sərbəst hərəkət etməyinə 
mane olurdu. Dördüncü pilləyə qalxıb 
pilləkənin tutacağına söykəndi. Taxta 
pilləkən az qala yarıya qədər əyilib 
ciyiltili bir səs çıxartdı. Elə bil  çiynindəki 
yükü götürməyi üçün gözəgörünməzə 
yalvarırdı. Əlini cibinə salıb büzüşmüş 
dəsmalı çıxartdı, qatı açılsın deyə havada 
iki dəfə yellədib alnındakı və boynundakı 
təri sildi. Pilləkənin o biri başında qırx-
qırx beş yaşlarında arıq, uzun, qarayanız 
bir kişi əlini-əlinin üstünə qoyaraq onun 
çıxmasını gözləyirdi. onlar hələ pilləkənin 
ayağındaykən salamlaşmışdılar. Üstündən 
təxminən on dəqiqə keçmişdi, ancaq o, 
hələ də yuxarı çatmamışdı. Əlini-əlinin 
üstünə qoyub gözləyən ev sahibinin 
ürəyini isti və qərarsızlıq - hərəsi bir 
tərəfdən sıxırdı. O, aşağı düşüb həkimin 
çıxmağına köməkmi etməli - görəsən, 
buna acıqlanmazdı ki – yoxsa, burada 
gözləyib onun gəlməyini gözləməli idi?

Həkim tərini silib dedi: “Gəlib kömək 
eləsənə! Görürsən ki, əziyyət çəkirəm”.

Onun bu danlağı bayaqdan çaşqınlıq 
içində qalmış ev sahibinin üzünü 
güldürdü. Cəld aşağı düşüb həkimin 

qoluna girdi. Həkim ağırlığını gah 
tutacağa, gah da ona salaraq yuxarı 
çıxmağa başladı.

– Kişinin vəziyyəti necədir? Bir düzəliş 
zad-var?

– Ay doktor, elə həminki kimidir. Dörd 
gündür dilinə su da vurmur. Gözlərini 
açıb bir işıqlı dünyaya baxmır. Elə hey  
süst yatır. Özün də bilirsən, bədəni 
iynə-dərman da götürmür, bilmirik,  nə 
edək? Nə ölən kimi ölür, nə də birdəfəlik 
sağalır.

Həkim pilləkəni çıxıb torpaq 
döşəməli eyvandan keçərək otağa girdi. 
Düz qarşıda, yarıqaranlıq otağın bir 
küncündə səksən-səksən beş yaşlarında 
arıq bir kişi çarpayıda yatırdı. O qədər 
arıqlamışdı ki, üzündəki qırışların dibi 
görünürdü. Əlinin dərisi qırışdan və qabıq 
qoymaqdan pulcuğa oxşayırdı.  Kişinin 
baş ucunda oturan qadın həkimi görən 
kimi ayağa qalxdı və salamlaşaraq yerini 
ona verdi. Həkim köklüyünün imkan 
verdiyi cəldliklə stulda oturdu və əlini 
xəstənin alnına qoydu. Sonra qolunu 
tutaraq nəbzini yoxladı. Çantasını açdı, 
stetoskopunu çıxarıb sinəsində gəzdirdi. 
Ona “öskür” demək istədi, ancaq kişinin 
üzünə baxanda onsuz da heç bir faydası 
olmayacağını başa düşdü. Stetoskopu 
ucunu qulaqcıq tərəfinə dolaya-dolaya 
dedi:

– Düzü bunu da yalandan çıxartdım. 
Əlim vərdiş edib. Bu kişiyə tibbin 
edə biləcəyi heç nə qalmayıb. Çox 
çəkməz, ya bir saata, ya da bir günə 
öləcək. Hazırlıqlarınıza başlayın. Sabah 
axşamdan o tərəfə keçməz.

– A doktor, bəs yazıq niyə bu qədər 
çətin ölür? Niyə canını tapşıra bilmir?

– Bunun heç bir elmi izahı yoxdur. 
Amma... yəqin ki, kiməsə borcu var. Ona 
görə ruhu əziyyət çəkir. Həmin adamı 
tapıb halallıq alsanız yaxşı olar. Ya da 
ürəyində nisgili var, gərək tapıb yoluna 
qoyasınız.

Qadınla kişi çarəsiz-çarəsiz bir-birinin 

(Hekayə)

Rövşən Danyeri
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üzünə baxdı. Həkim çantasını götürüb 
ev yiyəsinin köməkliyi ilə aşağı düşdü. 
Aşağıda stol qoyulmuşdu və iki qonşu 
oturub çay içirdilər. Kişinin vəziyyəti 
ilə maraqlanmaq üçün gəlmişdilər. 
Həkim stul çəkərək onlarla üzbəüz 
oturdu. Elə oturan kimi də balaca bir 
uşaq gətirib qabağına çay qoydu. O, 
uşağın qolundan tutub alnından öpdü. 
Sonra da məclislərdə söhbət olsun 
deyə qurub-quraşdırdığı əhvalatlardan 
danışmağa başladı. Düzü bu söhbətdən 
çox monoloqa bənzəyirdi. Çünki artıq 
illər idi ki, kənd camaatı ona etiraz 
etməyi tərgitmişdi. O da danışdıqlarını 
elə yerli-yataqlı, təfsilatı ilə çatdırırdı ki, 
hətta fikri ilə razılaşmayan olanda da, 
adını heç kimin eşitmədiyi kitablardan 
sitat gətirərək onları susdururdu. Odur ki, 
heç kim onunla razılaşmadığını söyləyə 
bilmirdi.

– Mən həmişə körpə uşaqların 
alnından öpürəm. Heç vaxt üzlərindən 
öpmərəm. Çünki biz böyüklərdə çoxlu 
mikroblar olur. Bütün günü bostanda 
işləyirik, heyvanın dalınca gəzirik, hər 
tərəfimiz mikrobdu. Uşaqların bədəni 
tər-təmiz olduğu üçün mikrobu da tez 
götürür. Sizə də məsləhətim budur ki, 
nə özünüzün, nə də başqasının uşağının 
üzündən öpməyin.

Həkim bu mövzuda elə ciddiyyətlə 
danışırdı ki, elə bil xərçəng xəstəliyinin 
əlacını tapmışdı. Yuxarıdakı qadın ev 
sahibini səslədi, o da cəld yerindən 
qalxdı. Həkim gözucu onun getdiyi səmtə 
baxa-baxa daha bir monoloquna başladı. 

– Bax, cibində siqaret paçkası var. 
Heç başa düşmürəm də, o mərətin 
nəyini çəkirsiniz? A kişi, həm cibinə, 
həm də canına ziyandı. Heç bilirsən o 
siqaretdə nə qədər kimyəvi maddə var? 
Sənin ciyərini yarıb özünə göstərsəm, 
diksinərsən. İndi ora bizim kömürlük kimi 
qapqaradı.

Qonşu həkimə etiraz etməyin mənasız 
olduğunu bilirdi. Odur ki, onun danlağı 
ilə razılaşmaqdan başqa çarəsi yox idi. 
Buna görə də dilucu həkimin fikirlərini 
təsdiqləyən bir-iki kəlmə mızıldandı 
ki, bəlkə ondan əl çəkə. Ev yiyəsi bir 
gözqırpımındaca pilləkənlərlə aşağı 
düşdü. Həkim onun bu cür sürətli 

hərəkət etməsinə məəttəl-məəttəl tamaşa 
edirdi.

– Doktor, bu kişi yaman xərifləyib. 
Heç bilmirəm nə edim?

– Dayan bir, danış görək nə olub?
– Bayaqdandı “qar” , “qar” deyə 

sayıqlayır. Elə hey “qar istəyirəm” deyir.
Həkim yumruğunu stola dirəyib ayağa 

qalxdı.
– Həə, indi məlum oldu kişi niyə can 

verə bilmir. Gərək ona qar tapıb verəsən.
– Ay doktor, səndəmi bu çətin 

günümdə mənimlə məzələnirsən? Gün 
təpəmizdən döyür, bu istidə qarı hardan 
tapım?

Həkim onun sözündən inciyəntəhər 
olsa da, vəziyyətini nəzərə alıb büruzə 
vermədi. Bir-iki addım atıb evin tininə 
çatdı, sola döndü. Əlini evin paralelində 
uzadaraq başı ağaran dağı göstərdi:

– Bax, o dağı görürsən? Burdan çox 
hündürdədi. Düz yayın cırhacır vaxtlarına 
qədər başındakı qar ərimir. Oradan qar 
tapıb gətirmək olar.

– Doktor, sən oxumuş adamsan, belə 
məsləhət görürsənsə, gərək edim. Onda 
hazırlaşım, gün axşam olmamış yola 
çıxım.

– A kişi, sən nə kəmhövsələ adamsan. 
Özün hara gedirsən? Tutaq ki, qapıdan 
çıxan kimi, dədən öldü. Məclisi kim 
yola verəcək? Elə bil əzraillə müqavilə 
bağlamısan ki, sən gələnəcən ölməsin.

– Onda əlac ona qalır ki, böyük 
gədəmi – Qalini göndərim. On altı yaşı 
olsa da, qıvraq uşaqdı, məndən də yeyin 
gedib-gələr.

Bayaqdandı söhbətə qulaq asan qonşu 
cibindəki siqaret qutusunu çıxardıb 
siqaret yandırdı. Bir qullab vurdu, 
tüstüsünü havaya üfürdü:

– Bizim balacanı da qoşarıq ona, 
söhbət eləyə-eləyə gedərlər. 
 
                         *** 

Kafenin qapısından asılmış zınqrov 
yeni müştərinin gəldiyini xəbər verdi. 
İçəri birinci sarı iri çamadan, sonra isə 
səliqəli geyimdə ortayaşlı bir kişi girdi. 
O, həmişə oturduğu masaya yaxınlaşdı, 
paltosunu çıxarıb, ehtiyatla qatlayaraq 
stulun başına keçirtdi. Pencəyini 
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düzəldərək oturdu, ayağını ayağının 
üstünə aşırdı. Çamadanı açıb içərisindən 
bir kitab çıxardı və oxumağa başladı. 
Kafenin yerləşdiyi bu kiçik qəsəbədə 
demək olar ki, hamı bir-birini tanıyırdı. 
Ancaq bu kişinin kim olduğunu, hardan 
gəldiyini heç kim bilmirdi. Heç adını da 
bilən yox idi. Haqqında bildikləri yeganə 
şey gəlmə olduğu idi. Təxmini altı ay idi 
ki, o, qəsəbədə görünməyə başlamışdı. 
Hər gün bu kafeyə gəlir, indi oturduğu 
masada oturur, saatlarla kitab oxuyurdu. 
Onun səliqəli görünüşü, şux yerişi 
hamının diqqətini çəkmişdi. 

Buraya gəldiyi ilk günlərdə masanın 
üstünə belə bir mətn yazılmış vərəq 
qoyurdu: “Mən sizin arzu etdiyiniz 
həyatı yaşayıram. Heç bir yerdə işləmir, 
bütün günü ürəyim istədiyi kimi hərəkət 
edirəm. Tez-tez səyahətə çıxır, müxtəlif 
ölkələrdə olur, çoxlu insanlarla tanış 
oluram. Arzularınızı qiymətləndirməyi 
bacarın”.  

Bu yazıya gözü sataşan müştərilər 
stolun üstünə pul qoyurdular. Onun 
geyimini-kecimini görənlərdən heç kim 
xırda pul verməyə cürət etmirdi. Bir 
müddətdən sonra artıq bu yazıya da 
ehtiyac qalmadı. Onu tanıyan hər kəs 
kağız oldu-olmadı masaya pul qoyub 
çıxırdı. Bəzən ona yaxınlaşıb kitablar 
haqqında məsləhət alır, oxumaq üçün 
kitab adı deməyini xahiş edirdilər.

Ofisiant ona hərgünkü sifarişini – bir 
fincan kofeni gətirdi. Artıq aylar idi ki, o, 
kofeyə görə də pul ödəmirdi. Birinci dəfə 
necə olmuşdu, dəqiq yadında deyildi, 
amma artıq ondan kofe üçün ödəniş 
etmək tələb olunmurdu. Ofisiant bu 
qəribə adama qarşı ürəyinin dərinliyində 
rəğbət hiss etsə də, bir yandan da ona 
acığı tuturdu. Özü də səbəbini bilmirdi, 
ancaq bu adamda xoşuna gəlməyən nəsə 
var idi. Başqa masalara qulluq edəndə 
ona göz qoyurdu. Oturuşu, kitabı əlində 
tutuşu, nəfəs alışı hamısı sanki bir ritm 
daxilində baş verirdi. Ofisiantı da onun 
bu qədər rahat olmağı əsəbiləşdirirdi. 

Nəhayət, günlərdir ürəyində saxladığı 
sözləri boş kofe fincanını götürməyə 
gedəndə dedi:

– Mən sizi heç cür başa düşə 
bilmirəm?

Kişi barmağını kitabın arasına qoyub, 
bağladı, başını qaldırıb ona baxdı:

– Məndə başa düşə bilmədiyiniz nə var 
ki? 

Danışanda dodaqları elə ağır-ağır 
tərpənirdi ki, elə bil balaca bir uşaq 
böyük qala qapılarının cəftəsindən 
tutub dartırdı. Elə səsi də qapı cırıltısına 
oxşayırdı.

– Heç bir yerdə işləmirsiniz. Bütün 
günü kitab oxuyursunuz. Yaşınız da 
az deyil, hər halda gənc deyilsiniz. 
Gələcəyinizi fikirləşmirsiniz. 

– Səhərdən axşama qədər işləyirsən. 
İstirahət üçün çox az vaxtın qalır. İşdən 
çıxanda yorğun olursan, düz-əməlli 
özünə vaxt ayıra bilmirsən. Sən bu qədər 
işləməklə nəyə nail olmaq istəyirsən? 
Hər halda, ofisiant işləyə-işləyə çox varlı 
olmayacaqsan. Maksimum evlənəcəksən, 
uşaqlarına baxacaq qədər pulun olacaq. 
O da bir aydan o birinə güc bəla ilə 
çatacaq. Amma mən həyatımı istədiyim 
kimi yaşayıram. Gələcəkdə də belə 
yaşayacam, – gülümsəyərək dedi.

Söhbətin gedişatı ofisiantı özündən 
çıxarırdı:

– Hər halda sizinki də bir iş deyil axı. 
İnciməyin, amma sizin elədiyinizin adı 
“dilənçilik”di. Adamlar gətirib sizə sədəqə 
verməsələr acından ölərsiniz. 

– Bax, burada yanılırsan. Dilənçilər 
adətən insanlara yalvarır, özlərini 
yazıq kimi göstərərək onların hislərini 
manipulyasiya edir, pul qopartmağa 
çalışırlar. Mən isə heç kimdən pul 
dilənmirəm. Nə də heç kimin mənə 
yazığı gəlmir. Əksinə, onlar mənə 
hörmət göstərirlər. Arzuladıqları, ancaq 
yaşaya bilmədikləri və heç vaxt da 
yaşamayacaqları həyatım üçün mənə 
qibtə edirlər. Onlar mənə deyil, öz 
arzularına pul verirlər. Ya da belə deyək, 
mənim cəsarətimi qiymətləndirirlər. 
İnsanların heç vaxt hazırkı işlərindən, 
gəlirlərindən əl çəkib, gələcəklərini 
planlaşdırmadan mənim həyatım kimi 
həyat yaşamaq üçün cəsarətləri çatmır. 
Bax, onların məndə qiymətləndirdikləri 
də məhz bu cəsarətdir. Sən özün hər gün 
mənə pulsuz kofe verirsən. Bir gün kofe 
verməyə bilərsənmi?

– Əlbəttə.
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– Yox, bilməzsən. Çünki özün də 
mənim cəsarətimə heyransan. Ona 
görə də mütləq hər gün mənə kofe 
verəcəksən.

– Qoy sabah olsun, görərsən sən 
kofeni, – ofisiant hirslənmişdi. Kofe 
fincanını ovcu ilə xışmalayıb, masadan 
uzaqlaşdı. Bir neçə addım atmışdı ki, 
gözü kafenin pəncərəsinə ilişdi. Çöldən 
bir adam əlini şüşə pəncərəyə, başını 
isə əlinə söykəyərək içəri baxırdı. 
Başında yırtıq şlayapa, əynində köhnə 
palto olan bu adamı görən kimi tanıdı. 
O, qəsəbənin dəlisi idi. Ofisiant əliylə 
pəncərəni tıqqıldatdı: “Cəhənnəm ol 
burdan. Harda dəli var gəlib məni tapır”.

Adam tıqqıltını eşidən kimi diksindi, 
tez özünə söykədiyi velosipedə minib, 
pedalları sürətlə çevirərək oradan 
uzaqlaşdı.

Məhəllənin girişini polis maşınları 
bağlamışdı. Binanın qarşısı sarı lentlərlə 
əhatələnmişdi. İçəriyə giriş qadağan idi. 
Birinci mərtəbədəki evin içi polislərlə 
dolmuşdu. Mətbəxin döşəməsində gənc 
bir qadın ağzıüstə uzanıqlı vəziyyətdə 
idi. Müstəntiq1 qadının başı ucunda 
çöməlmişdi. Müstəntiq 2 isə qadının əks 
tərəfində  ayaq üstə dururdu. Döşəməyə 
dağılmış göy rəngli maye qadının 
bədəninin ətrafında gölməçələnmişdi. 
Müstəntiq1 başını bulaya-bulaya dedi:

– Cavan qadının intihar etməsi adama 
çox pis təsir edir.

Müstəntiq 2 etiraz etdi:
– Nə bilirsən intihardı? Mən 

ətrafımızda intihar məktubu zad 
görmürəm.

Müstəntiq1  qadının sol əlində tutduğu 
göy rəngli plastik qabı göstərdi.

– Bundan yaxşı intihar məktubu? 
Camaşır suyu içərək özünü öldürüb. 
Məncə bu aktın özü bir məktubda 
yazılacaq bütün sözlərdən daha təsirlidir. 
Bir qadının camaşır suyu içməsi artıq hər 
şeyi deyir. Onu intihara aparan yolu açıq-
aydın ortaya qoyur.

– Elə danışırsan, elə bil məhkəmə tibb 
ekspertizası-zadsan. 

– Bir tərəfdən də fikirləşəndə, bu 
əsl cinayətdir. Camaşır suyu da qatilin 
kimliyini ortaya qoyur axı. Qatil də, bax, 
indi qonaq otağında oturub, əliylə başına 

tutub ağlayır.
Son sözündəki “r” hərfini deyib 

qurtarmışdı ki, gözü əlini qoynuna 
qoyub, divara söykənərək bayaqdandı 
onlara qulaq asan Baş Müstəntiqə ilişdi. 
Tez ayağa qalxdı. Göz-gözə gələndə 
müstəntiq artıq onun səhnəsinin gəldiyini 
anlayıb qollarını bir-birindən ayırdı. 
Onlara tərəf gələrək məzəmmət etdi:

– Qoyasan elə boş-boş danışasınız. 
Belə şeylərlə vaxt itirməyin. Boynumuzda 
üç cinayət işi var. İlin yekununda fındıq 
boyda qəsəbədən üç qatı açılmamış 
cinayət raport etsək, bizim üçün 
yaxşı olmayacaq. Hadisəni intihar 
kimi sənədləşdirin, məhkəmə tibb 
ekspertizasının da rəyini əlavə edib 
bağlayın. Qadının əri hardadı?

Müstəntiq1 cavab verdi:
– Qonaq otağında divanda oturub.
– Əla, onun da izahatını alın, qovluğa 

qoyarsınız.
...Sürətini azaldıb küçənin ortasında 

dayandı. Velosipeddən düşüb ona 
söykəndi. Yırtıq şlyapasını ikiəlli başına 
keçirdi. Paltosunun yaxasını düzəltdi. 
Üzüyuxarı mailli şəkildə başını çiyin 
bərabərində döndərdi. Baxışları elə 
qətiyyətli idi ki, elə bil kamera qarşısında 
milyonlarla tamaşaçıya nitq söyləyəcəkdi.

– Mən sizdən xəbərdaram. Bizi 
gördüyünüzü, indi qəsəbəmizə baxdığınızı 
bilirəm. (Dediyini təsdiqləmək üçün 
başını yellətdi) Heç özüm də bilmirəm nə 
etməliyəm. (Bir anlıq əl-ayağı bir-birinə 
dolaşdı. Gah velosipedin başından tutdu, 
gah da yenidən yaxasını dartışdırdı. 
Nəhayət, sakitləşib bayaqkı pozasını aldı). 
Gəlin sizə qəsəbəmiz haqqında məlumat 
verim. Həə, həə ən yaxşısı bu olar. Axı 
siz bizim qəsəbəmizə baxırsınız, indi bura 
maraqlandırır sizi. Qəsəbəmiz kiçik olsa 
da, insanları bir-birinə çox mehribandı. 

Bu anda yoldan keçən iki nəfər ayaq 
saxlayıb ona tamaşa etməyə başladılar. 
Onlardan biri digərinə gülərək dedi: 
“Bizim dəli deyəsən, kosmosdakı 
qohumları ilə danışır”. Dalınca ikisi də 
qəhqəhə çəkdilər. Dəli barmaqlarını 
dodağının üstünə qoyaraq onlara 
acıqlandı:

– Şşşş, onlar bizi görür, – sonra üzünü 
yuxarı tutdu, – Siz allah, onların belə 
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güldüklərinə baxmayın, əslində yaxşı 
adamlardılar (Onlar yenə qəhqəhə ilə 
gülərək oradan uzaqlaşdılar). Gördüyünüz 
bəstəboy olanının uşağı xəstədi. Yazıq 
gecə-gündüz çalışır, bütün qazandıqları 
da elə uşağın müalicəsinə gedir. Bəlkə 
də çoxdandır belə ürəkdən gülmürdü. 
Nə olar, onu qınamayın, axı onun da 
gülməyə haqqı var axı. Yanındakı da 
qaynıdır. Düzü bir az arvaddan qorxur. 
(İrişdi. Sonra bu hərəkətindən özü də 
utanaraq velosipedinə minib sürətlə 
pedalları çevirdi).

...Səhəri  gün eyni vaxtda gəlib 
masasında oturdu. Hərəkətləri bir gün 
əvvəlkinin eyni idi. Hətta addımlarında 
belə millimetrlik o yan-bu yan olmurdu. 
Həmişəki qaydada oturub kitab oxumağa 
başladı. Təzəcə başlamışdı ki, ofisiant 
gətirib kofeni masasına qoydu. Bir 
qurtum alıb ona gülümsədi. Ofisiant 
sanki indi ayılmışdı. Aylardır ona kofe 
gətirdiyi üçün vərdiş etmişdi və bu gün 
də özündən asılı olmadan hərəkətini 
təkrarlamışdı. Dünənki söhbət birdən 
yadına düşdü, elə bil onu ildırım vurdu, 
ancaq artıq gec idi. Qonaq  hətta 
kofedən bir qurtum almışdı da. Hirsindən 
bilmədi neyləsin; məğlub olduğunu 
başa düşmüşdü, özünü danlaya-danlaya 
piştaxtanın arxasına keçdi. Gün boyu 
əsəbini heç cür boğa bilmədi. Hava 
qaralanda hər kəsin “qəribə” deyə 
çağırdığı bu adam asta-asta kitabını 

çamadanına qoyub, ehtiyatla paltosunu 
geyinib, kafedən çıxdı. Bir anlıq ofisiant 
onu təqib etməyə qərar verdi. Dalınca 
düşməkdə məqsədinin nə olduğunu 
heç özü də bilmirdi. Müəyyən məsafə 
buraxıb adamın ardınca gedirdi. Evini 
tapıb, sirrini öyrənmək istəyirdi. Gedə-
gedə bu təqibin mahiyyətini özü üçün 
aydınlaşdırmağa çalışırdı. 

Bir müddət beləcə getdilər. Adam 
qəsəbənin çıxışına çatdı. Qaranlıq küçəyə 
girdi. Bir az gözlədikdən sonra ofisiant 
da onun ardınca irəlilədi. Ancaq ətraf 
o qədər qaranlıq idi ki, addım atmaq 
belə olmurdu. Qaranlıq həddən artıq 
ürküdücü idi. Ciblərini yoxladı, tərslikdən 
alışqan götürməyi yaddan çıxarmışdı. 
Dayandı. Yerindəcə durub nə edəcəyini 
düşünməyə başladı. Qaranlığın içində 
azmışdı. Sanki qəsəbədəki hər kəs çıxıb 
getmiş, nəinki qəsəbə, dünya belə boş 
qalmışdı. Kainatda tək-tənha imiş kimi 
hiss etdi özünü. Elə bil, bağırsa da heç 
kim köməyinə gəlməyəcəkdi. Nə qabağa, 
nə də arxaya getməyə cəsarəti çatırdı. 
Ancaq burada, bu məchulluğun içərisində 
də qala bilməzdi. Handan-hana özündə 
güc tapıb arxaya – kafeyə tərəf qaçmağa 
başladı.

...Mağazanın qarşısında büzüşüb 
gözləyirdi. Satıcı  əlində içi pendirlə dolu 
yarım çörək gətirib ona verdi. Paltosuna 
bürünərək çörəyi götürüb təşəkkür etdi. 
Çörəkdən bir dişlək aldı. Ətrafına göz 
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gəzdirdi. Sonra tələsik cibinə qoyub, 
ağzındakı loxmanı uddu. Şlyapasını 
düzəldib,  sağ çiyni üstən göyə baxmağa 
başladı. 

– Bu bizim məhəllədəki mağazanın 
satıcısıdır. Çox yaxşı adamdır. Sağ 
olsun, ac qalmayım deyə mənə çörək 
verir (Satıcı onun bu halına baxıb, 
başını buladı və içəri keçdi). Axı, sizə 
demişdim adamlarımız çox yaxşıdırlar. 
Yadıma düşmüşkən bunu sizə mütləq 
deməliyəm. Deməsəm, özünüz 
öyrənsəniz, məni qınayarsınız ki, niyə 
xəbərdar etməmişəm. Qəsəbəmiz çox 
sakit yerdir. Ancaq son vaxtlar burada 
üç adam öldürüblər. Hələ də kimin etdiyi 
bilinmir. Buna görə də hamı narahatdır. 
Bircə qatil tapılsaydı. Siz oradan bizi 
görürsünüz, siz bilirsiniz onları kim 
öldürüb?

...Baş müstəntiq,  Müstəntiq 1 və 
Müstəntiq 2 bir cərgə ilə durub stenddəki 
hədəfə atəş açırlar. On atəşdən sonra 
qulaqcıqlarını çıxardılar. Baş müstəntiq 
kefsiz-kefsiz dilləndi:

– İlin yekununu göndərmişdim, 
bu gün çağırmışdılar. Sizin eyninizə 
deyil, amma üç açılmamış cinayət 
işimiz var. Gözləyirdim ki, bu il rütbəmi 
qaldıracaqlar. Sayənizdə hələ üstəlik 
töhmət də aldım.

Baş müstəntiq işçilərini danlaya-
danlaya onların hədəflərinə, güllələrdən 
neçəsinin taxtaya dəydiyinə baxdı. Əlində 
tutduğu tapançanın lüləyini çiyninə vura-
vura dedi.

– Belə başa düşürəm ki, atışma zad-
olanda mən gərək maşında gözləyim. 
Yoxsa rütbəmi qaldıracaqlar, amma ulduz 
taxmağa bir çiynim olmayacaq. 

...Velosipedini özünə söykəyib, eyni 
pozada gözləyirdi. Bəlkə beş dəqiqə, 
bəlkə də daha çox gözləmişdi. Heykəl 
kimi tərpənmədən dayanırdı. Birdən sözə 
başladı:

– Aha, axır ki, mənə qəsəbəmizin 
başqa tərəflərindən baxmağa başladınız. 
Yoox, yoox, elə başa düşməyin ki, sizi 
məzəmmət edirəm. Mənim üçün sizi 
gözləmək xoşdur. Bilmirəm bunu necə 
başa düşəcəksiniz, amma sizə bir az 
özüm haqqımda danışmaq istəyirəm. 
Bunu eqoistlik kimi qəbul etməyin. 

Düzdür, qəsəbə haqqında danışmalı o 
qədər şey var ki. Amma bəlkə bir də 
görüşə bilmədik. Yadınızda dəli kimi 
qalmaq istəmirəm. Məni dəli göstərən 
yeganə şey sizdən xəbərdar olmağımdır. 
Məni gördüyünüzü bilməyimdir. Burada 
heç kim mənə inanmır, ona görə də dəli 
gözü ilə baxırlar. Amma siz, siz həqiqəti 
bilirsiniz.

...86-cı ilin “Qaz 21-10”-u gölün 
kənarında dayandı. Hava qaralmışdı, 
narın-narın qar yağırdı. Gölün üzü buz 
bağlamış, qardan ağappaq olmuşdu. 
O, maşından düşərək yük yerini açdı. 
Ofisiant əli-qolu bağlı içəridə uzanmışdı. 
Yaxasından tutaraq sürüyə-sürüyə 
maşının yan tərəfinə gətirdi. Ofisiant 
maşının təkərinə söykənib özünü bir 
az yuxarı dartdı. İş paltarında olduğuna 
görə soyuqdan titrəyirdi. Adam paltonun 
cibindən silahı çıxardıb ona tərəf tuşladı.

– Həə, səninki də bura qədər imiş.
Qar ofisiantın üz-gözünə düşür, 

burnunu qaşındırırdı. Əlləri bağlı olduğu 
üçün üzünə apara bilmirdi. Onsuz da 
əcaib vəziyyət idi, bir tərəfdən də qar onu 
əsəbləşdirirdi.

– Dayan bir! Axı niyə məni öldürmək 
istəyirsən? Mən ki, sənə heç nə 
etməmişəm.

Adam gülümsədi.
– Bu səninlə bağlı deyil. Onsuz  da, 

desəm də heç cür başa düşməyəcəksən.
– Xahiş edirəm, xahiş edirəm de. 

Bilmək istəyirəm. 
– Necə izah edim e, sənə? Bax, 

adam yaşayışında həmişə nəyinsə əksik 
olduğunu hiss edir. Elə bil tam xoşbəxt 
ola bilmirsən. Yəqin səndə də olub 
bu hal. Nə qədər çalışsan da o ruhi 
sakitliyini heç cür əldə etmək olmur. 
Sanki,  həmişə nəsə əksikdir. Mən 
bununla bağlı çoxlu təlimləri, dinləri 
araşdırmışam. Axır ki, istədiyim cavabı 
tapdım. Qədim miflərdən birində deyilir 
ki, insan birinci dəfə dünyaya gələndə saf 
enerji halında gəlir. Öləndə, həmin enerji 
torpağa qarışır, bölünür. Müxtəlif yerlərə, 
insanlara paylanır. İndi mənim içimdə 
olan enerji həmin saf enerjinin yalnız bir 
hissəsidir. Bu dünyada nə edirəmsə edim, 
dağılmış enerjiləri bir yerə yığmasam, 
heç cür xoşbəxt ola bilməyəcəm. 
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Bununla bağlı müxtəlif dualar, ayinlər 
öyrənmişəm. Nəhayət, mənimlə eyni 
enerjini paylaşan adamları tapdım. 
Onlardan dördü sizin qəsəbənizdə idi. 
Təbii ki, biri də sənsən. Düz üç aydır 
ki, səni izləyirəm. Dəqiq əmin olmaq 
istədim. Qalan üçünü öldürmüşəm, 
enerjilərini yığmışam. Bircə sən 
qalmısan. Təsəvvür edirsən, gecə-gündüz 
işləyirsən, amma heç vaxt xoşbəxt ola 
bilməyəcəkdin. Ancaq indi aid olduğun 
enerjiyə qovuşmaqla özün də olmasan, 
mənim xoşbəxtliyimi təmin edəcəksən. 
Başa düş, bütün insanların axtarışı, dinlər 
hamısı boşdur. Xoşbəxt olmaq üçün 
yalnız bir yol var, o da budur.

Ofisiant hıçqıraraq ağlamağa başladı. 
Çarəsizliyini dərk edirdi. Qar da bir 
tərəfdən bütün işləri korlayırdı.

– Sən dəli olmusan. O qədər kitab 
oxumusan ki, dəli olmusan.

– Eeh, dostum. Sən yenə də heç 
nə başa düşmədin. Bilmirsən, mən 
o kitabları niyə oxuyuram? Çünki 
enerjimin bir hissəsi də məhz o kitabların 
hazırlandığı ağacdadır. Enerjimin olduğu 
kitabları tapana qədər minlərlə kitab 
oxumuşam. Bir az diqqət etsəydin 
çamadanımdakı bütün kitabların eyni 
buraxılış olduğunu görərdin.

O, maşının qabaq tərəfinə gedib gölə 
baxmağa başladı. Ofisiant son çarə kimi 
qolunu bağlayan ipi maşının disklərinə 
sürtməyə başladı. Soyuq ciyərlərini deşir, 
nəfəs almağını çətinləşdirirdi.

– Görürsən nə qəşəng qar yağır? Gölə 
baxanda adamın əsəbləri sakitləşir.

– Cəhənnəm olsun göl də, qar da, – 
hıçqıra-hıçqıra dedi. Qolundakı ipi dəmirə 
sürtərək nazikləşdirmişdi, güc gəlib 
ipi qırdı. Ayağı bağlı olsa da, maşına 
söykənərək ayağa qalxdı. Arxadan adamı 
qucaqladı. Adam müavizinətini itirib 
yıxıldı. Ofisiant da onun üstünə. Əlindəki 
silahı götürüb kənara çəkildi. Adam 
qalxmaq istəyəndə güllə ilə düz gözünə 
atəş açdı. O, bir saniyənin içində yerə 
çökdü. Ofisiant baş verənləri dərk edəcək 
gücdə deyildi. Biləyi ilə bərk-bərk üzünü, 
burnunu qaşıdı. Ayağındakı ipi açıb, 
ətrafa göz gəzdirdi. Heç kim yox idi. Tez 
adamı maşına mindirib, mühərriki işə 
saldı. Silahı içəri atıb, adamın ayağını qaz 

pedalının üstünə qoydu. Maşın sürətlə 
gölə tərəf getməyə başladı. Gölün üzünü 
tutmuş nazik buz qırıldı və maşın yavaş-
yavaş yox oldu. 

Ətrafa təkrar göz gəzdirdi. Yenə də 
heç kim gözə dəymirdi. Yay gəlib, istilər 
düşənə, gölün suyu azalana qədər heç 
kimin maşından xəbəri olmayacaqdı. 
Ona qədər isə iz-miz qalmazdı. 

Ofisiant qaçmağa başladı. Qar 
güclənmişdi. Lopa-lopa yağan qar 
onun ağzına, burnuna girir, gənziyinə 
sıçrayırdı. Qarın qoxusu burnuna elə 
hopmuşdu ki, bir ömür boyu bu qoxunu 
unuda bilməyəcəkdi. 

                     *** 
 
– Qali, mən bir şeyi başa düşmədim e. 
– Nəyi? 
– İndi biz qar tapıb aparsaq, baban 
sağalacaq? 
– Yox, məncə tez ölməyi üçün aparırıq. 
– Necə yəni? Onda biz adam öldürmüş 
sayılmırıq? 
– Gic-gic danışma, dur yolumuza davam 
edək. 
– Onlar dağın yamacında köhnə 
qəbiristanlıqda, yarıuçuq başdaşının 
üstündə oturub söhbət edirdilər. 
– Qali, bura adama qorxuducu gəlir e. 
– Gecəyə qalsaq lap qorxulu olacaq. Dur. 
Onlar ayağa qalxıb yollarına davam 
etdilər. Hava qaranlıqlaşırdı, bir-iki saat 
getmişdilər ki, uzaqdan yarısı torpağın 
içində bir alaçıq gördülər. Su içmək, 
dinclərini almaq üçün ora getməyə 
qərar verdilər. Alaçığın girişindəki 
parça pərdəni qaldırıb içəri girdilər. 
Giriş dar olduğundan birinci Qali keçdi. 
Yarıqaranlıq otaqda göz-gözü görmürdü. 
Qali gözünü qıyıb ətrafa baxdı. Birdən iki 
işıldayan gözün ona zilləndiyini gördü. 
Dostu arxasınca bir addım atmışdı ki, 
birdən tirtap yerə düşdü. Qali cəld onu 
qucağına aldı. İşıldayan gözlər ayağa 
durdu. İndi daha yaxşı görünürdü. 
Üstündə köhnə-kürüş paltar olan qoca 
kişi əlini yandakı yatağa uzadaraq dedi:

– Dostunu bura uzat, Qali! Burdan 
o yana ona ehtiyacın olmayacaq. Səni 
burada gözləyər.

– Sən kimsən? Adımı hardan bilirsən 
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axı?
Adam yenidən yerinə qayıtdı. Qali 

dostunu yatağa uzadıb qoca ilə üzbəüz 
oturdu.

– Adını bilirəm. Ümumiyyətlə, 
hər şeydən xəbərim var. İndi sənə 
danışacağam. Mənim düz yüz beş yaşım 
var. Buraların şamanıyam. Uca yaradan 
məni bura təyin edib. Uzun vaxtdır ki, 
sənin gəlişini gözləyirəm. Bilirəm, hər 
şeydən xəbərim var. Sən bura baban 
üçün qar aparmağa gəlmisən. Amma 
bilmədiyin bir məsələ var. Bu təkcə 
babanın yox, həm də sənin imtahanındır. 
Baban gəncliyində bir səhv edib. Bir 
adamı, daha doğrusu içindəki bir hissi 
öldürüb. Buna görə də indi peşmandır. 
Və İlahi gücdən bağışlanmasını istəyir. 
Əgər sən qarı aparıb ona çatdıra bilsən, 
onda deməli, istəyi yerinə yetəcək.

Əlini uzadaraq arxasında, yuxarıdan 
asılan şüşə qablardan birini götürdü. 
Qabın içində qara mayeyə oxşayan bir 
şey var idi.

– Bax,  bu qabda babanın canını 
alacaq ruh var. İndi açıb buraxsam, sən 
çatmamış baban öləcək. Qorxma, mənim 
canımı alacaq nəfəs də buradadır. O, əlini 
uzadaraq başqa bir qabı götürdü.

– Yüz beş yaşım var. Ancaq İlahi güc 
məni öldürmür. Çünki yerimə kimsə 
keçməlidir. Ruhum əziyyət çəkir. Mən 
də artıq İlahi gücə qovuşmaq, rahatlıq 
tapmaq istəyirəm. Onun üçün də gərək 
yerimə başqasını tapım. Bu iş üçün 
sən seçilmisən. İllərdir böyüməyini 
gözləyirdik. Artıq vaxtdır. Bu həm sənin, 
həm də babanın imtahanıdır. 

Qali nə deyəcəyini bilmirdi. Dili-ağzı 
qurumuşdu. Baş verənlərin bir qoca 
dəlinin sayıqlamasımı, yoxsa həqiqətmi 
olduğunu anlaya bilmirdi. Güc-bəla ilə 
özündə güc tapıb dedi:

– Mən nə etməliyəm?
– Cəsarətli olmalısan. Dostun burada 

yatıb səni gözləyəcək. Sən o biri dağın 
başına təkbaşına çıxmalı, qar tapıb 
gətirməlisən. Amma deyim ki, dağın 
başında mənim çoxlu qurdlarım var. 
Əgər cəsarətli olub dediklərimi etsən, 
onda mənim yerimə şaman olacaqsan. 
İlahi gücə xidmət edəcəksən. Ümid 
edirəm ki, bu ömrümdə günahsız yaşaya 

bilmişəm, İlahi gücə qovuşub bir daha 
dünyaya gəlməyəcəm.

Qali qoca şamanla xeyli söhbət 
etdikdən sonra yola davam etdi. Uzun 
müddət getdi və dağın düz başına çatdı. 
Hər tərəf qar idi. Gödəkcəsini çıxardıb 
qar yığmağa başladı. Arxadan uğultulu 
səs gəldi. Bir anlıq tərəddüd etsə də, 
çevrilib səsə tərəf getdi. Bu normaldan 
iki-üç dəfə böyük olan boz qurd idi. Qurd 
onunla üz-üzə duraraq ulamağa başladı. 
Bu səs o qədər güclü idi ki,  küləyi az 
qalırdı onu yıxsın. Qali əlini qurdun 
başına aparıb sığalladı. Qurd bir daha 
ulamağa başladı, bu dəfə ulartısında 
fərqli nəsə var idi. Çox keçmədi ki, qarın 
altından çoxlu boz qurdlar çıxaraq Qalini 
dövrəyə aldılar. O, əli bozqurdun başında, 
qurdların əhatəsində dayanmışdı. 
Şamanın öyrətdiyi duanı deməyə başladı:

– İlahi güc, Uca Tenqrim, məni, 
məni xidmətçin kimi qəbul elə. Bundan 
sonra həyatımı sənə, sənin yer üzündəki 
ədalətinə həsr edəcəyəm. Uca Tenqrim, 
məni qəbul elə.

Bütün qurdlar ulamağa başladı. 
Göylə bu dairə arasında bir səs dalğası 
yaranmışdı. Sanki dairənin içində 
burulğan əmələ gəlib, göyə, ərşə çatırdı. 
Bir müddət bu vəziyyətdə qaldıqdan 
sonra Qali bir əlinə gödəkcəsinə yığdığı 
qarı götürdü. Digər əli ilə boz qurdun 
boynundan tutdu. Qurd sürətlə qaçmağa 
başladı.

***

Gün düz gözünə düşürdü. Qapı açıldı 
və Qali əlində qar içəri girdi. Qarın iyi 
otağa yayıldı. Qoca iyi o dəqiqə tanıdı, 
yavaş-yavaş əlini qaldırıb qara tərəf 
uzatdı. Qali qarı ona verdi. Əli qapqaynar 
idi, yanırdı. Qarın soyuqluğunu hiss 
eləmədi belə. Dodaqları ilə qarı hissə-
hissə qopartmağa başladı. İçinə sərinlik 
yayıldı. Qarın qoxusunu içinə çəkdi. 
Günəş üzünə düşür, qar isə əriyirdi...

      



klassik forma

69USTAD dərgisi \ İyun 201668 USTAD dərgisi \ İyun 2016 69USTAD dərgisi \ İyun 201668 USTAD dərgisi \ İyun 2016

Esmira Rəhimli

Gözyaşını eyləyib hər yanə fəvvarə               
                                      danışma,

Susmağın üçün yəqin var bir kəffarə,   
                                      danışma!  

Dil açar bir gün zəlul da, danışar sirrini  
                                              xalqa,  

Dilsiz hesab eylədiyin lal divarə  
                                          danışma!  

Sənin üçün bu könül dəlidir, divanədir,   

Nə sözün var mənə de, dərdini əğyarə  
                                          danışma! 

Zənn eylə, balıqsan saxlayıb dəryayi- 
                                              sirri,

Bir münasib tapmayıb qalınca avvarə,  
                                         danışma!   

Hər sözün vurar bağrıma min ox  
                                       danışanda,  

Sızıldayar ürəyim, qan verər hər yarə,  
                                         danışma!  

         Əsməra, təbincə yaz,  
                                  bu incə qəzəlləri saxla,  

Anlayıb qiymət verən gəlincə bar-barə  
                                          danışma!  
 
 
                        **** 
 

 
 
Dost var ki, xoş gününə xoş gündə  
                                        havada gələr,  

Dost da var dara düşsən dadına tufanda  
                                                   gələr.     

O kəs ki, ədəb gözləyər, tanıyar öz yerini,     

Öpər ustad əlini, başına irfan da gələr.         
     
 
 
 

Qəzəllər

 
 
 
Bayquşun banlamasıyla açarmı  
                                          sübhi-səba?      

Səsi xərabada, ya çöllü-biyabanda gələr.       

Odur ki, ta binadan izni yoxdur gülzara,       

Bülbül istərsə bağa hər dəmdə, hər anda  
                                                 gələr.  

Ey əhdi, əqli zamin, ey əziz əhli-kamal, 

Min səhra anlamaz dağı, başı dumanda  
                                                gələr. 

Əsməra, el dərdinə dəva tapıb çarə edər, 

Nə bəla gəlsə sənin canına dərmanda  
                                                   gələr. 
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Ceyhun Hacıbəyli
Bir il xəyallarda və  bütöv bir ömür

Axırıncı dünya müharibəsi zamanı 
taleyin sarsıdıcı zərbəsi məni çox 
çaşdırdı və keçirdiyim sıxıntını azaltmaq 
üçün daha rahat bir sığınacaq axtarıb 
tapmağa məcbur et di. İstəyirdim və 
indi də istəyirəm ki,  gəldiyim bu fəlsəfi 
qənaət yaşadığım həyatda arzularımın 
da, rastlaşdığım reallığın da rolunu 
dəyişdirsin. Beləliklə, özümü inan dır maq 
istəyirəm ki, bu qədər reallıq əslində, 
uydurmadan başqa bir şey deyil. Belə bir 
reallıq ümumiyyətlə, mövcud ola bilməz.

İstərdim ki, öm rümün yerdə qalan 
hissəsində mənim üçün əlverişli bir 
şərait yaransın, yaşamaq üçün çox 
sıxıcı olan bu ağır vəziyyət bir az da 
olsa yüngülləşsin. Ona görə də bütün 
şübhələrdən, zamanın və məkanın 
maneələrindən keçərək keçmişdəki 
işlərimi geridə qoymaq, qəmgin, kədərli 
anlardan yayınaraq gecə fantaziyalarına 
güc vermək istəyirəm. Əlbəttə ki, 
Morfenin xatirinə. Hər yer də baş 
olmaqdansa, belə etmək daha yaxşıdır.

Həyatımızın səlis, düzgün şəkildə 
göstərilməsi la büddür. Qaçılmaz təhlükə 
qarşısında qalarkən İnsan hansı hala 
düşürsə, bu zaman da qeyri-adi və 
qəribə tə əs sürat yaşayırsan: sanki 
bir göz qırpımında bütün həyatınız 
gözləriniz önündən gəlib keçir. Bəzən 
ey ham şəklində görünür, bəzən isə 
kaleydeskopda olduğu kimi rəngbərəng 
na xış lar kimi sayrışır. Xəyal deyilən şey 
isə onu az, həm də kiçik dövriyyələrlə 
göstərir – yəni yeganə fərq bundan 
ibarətdir. 

Fikir həyatımızı epizodik, qarmaqarışıq 
for ma da, bəzən qabarıq, alleqorik, 
bəzən eyham, kinayə şəklində, bəzən isə 
gümanlarla eybəcər formaya salınmış 
halda əks etdirir. Ağız-burnunu əyir, 
hətta re al həyatdan daha təsirli formaya 

salır; incəlik, dəqiqlik, təqdimatın müx-
təlifliyi, vəziyyətin, dəyişikliyin forması 
xəyallarımı kiçik detallarına qə dər qeyd 
etməyə vadar edir. 

İnanıram ki, bütün bu yazılanlarda 
marağa la yiq olan materiallar, maddələr, 
diqqətiçəkən, dolaşıq salınmış, yaxud, 
insanı fi kir ləşməyə, düşünməyə vadar 
edən mövzular var; deyilənlər təkcə yu-
xu yoz ma, psixoanalitika, yaxud hər şeyi 
bilmək həvəsindən doğan bir şey deyil. 
Xeyr, bu, bir mə dəniyyəti dərindən 
öyrənməyə çalışan adi oxucunun istəyi, 
arzusudur. Əslinə baxsan, “fan tastik” 
təhlil belə bu yazılanları “realist” əsərlər 
cərgəsinə qataraq ədəbiyyat nümunəsi 
kimi doğrulda bilməyəcək. O, xəyalların 
böyük hissəsinin mənasını asan lıq la başa 
düşəcəkdir: Morfe elə müəllifdir ki, tez-
tez “İ” hərfinin üstündə nöq tə lər qoyur. 
Yerinə nöqtələr qoyulmuş boş yerlərdə 
isə arzunun nədən ibarət olduğunu 
başa düş mək, misralar arasında əlaqə 
yaratmaq isə oxu cu nun öhdəsinə düşür. 

Beləliklə, o, qarşısında qalaqlanmış, 
xırdalıqlarla dolu yet miş illik həyatı 
tikə-tikə edib orada ötəri bədbəxtlikləri 
və sübutu olan xoş bəxtlikləri görəcək, 
taleyin fantaziyası ilə zənginləşdirərək 
istədiyi kimi göstərə bi lə cək dir... Çünki 
Morfe hər şeyi çılpaq şəkildə qoymuş, 
aydın göstərmişdir. Heç kim dən heç nə 
gizlətməmişdir.  Özü də mahir övliyadır. 

Bu, məxfi saxlanılmış bəzi şərhləri 
başa düşməyə imkan verir və şə ra-
it yaradır. Şərhlər isə bəzən ətraflı olur 
və hər tərəfə səpələnmiş müəmmaların 
ba şa düşülməsi üçün səbəbə çevrilir; 
Çünki özü başa düşüləndir, bəşəridir: axı 
həyatın – ömrün sü qutuna doğru insan 
daha çox naqqala çevrilir. Bir qədər 
sonra isə gözünə keçmişdən baş qa heç 
nə görünmür. Bu gün mövcud olmayan 
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bir şeyə çevrilir. 
İndi mənim də həyatımın kart oy-

nana n yerlərə tez-tez baş çəkməkdən 
və orada qəddar, qaçılmaz reallığı bir 
müddətlik də olsa al dadıb çaşdırmağa 
cəhd etməkdən başqa heç bir ca zi bə dar-
lığı qalmayıb. 

Vaxtımın qalan hissəsinə gəlincə, 
oxucu burada mənim yaşa dığım sönük 
və yeknəsəq günlərdən başqa heç 
nə tapmayacaq. Heç bir hədəf onun 
gözünə görünməyəcəkdir. Ola bilsin, kart 
oynanılan salonlarda qadınlar üstünlük 
təşkil etdiyi üçün yaranacaq təəssürata 
öz təsirini göstərəcək, hətta hansısa 
psixoanalitikin pe şə kar baxışlarını bir 
çox xırdalıqlara cəlb edərək özünə aludə 
edəcək, şir nik ləşdi rə cəkdir... Niyə də 
olmasın? Amma  həyatımın bu hissəsi 
mövcud olan şeyləri nə sıxışdırıb “kənara 
atır”, nə də maneələri yox edir. Uzaq-
ba şı, yatmaq ərəfəsində haqqında 
danışdığım bu cinsdən “əvəz çıxmaq 
üçün” və öz ruhumu 
sakitləşdirmək xa-
tirinə istifadə 
edildiyini 
anlayacaqdır.  

Burada bir 
şeyi xüsusi 
olaraq qeyd 
etməliyik 
ki, 
hansısa 
kişinin 
ədəbazlığı 
indiyə 
qədər 
təhtəlşüur və 
instinktiv 
formada 
açıqdan-
açığa 

“qadın ətəyi”nə aludə olubsa, artıq şüurlu 
surətdə onu saxlamaq üçün çoxdan çətin 
olar. 

Siyasi təbəələrə gəlincə, mənim 
yeniyetmə çağlarımdan belə xəyallara 
tez-tez baş vurduğumu, elə o zamandan 
da siyasətlə məşğul olmağa başladığımı 
göstərmək kifayət edər; bu isə həyatımın 
ən təhlükəli vaxtlarına aiddir. Haqqında 
danışdığım siyasət olmasaydı, həyat 
mənim üçün həddindən artıq səmərəsiz 
keçərdi. 

Ancaq öz aləmimdə həmin ”xəyallara” 
sitayiş etməyimin başqa bir izahı da var. 
Siyasət bizim ailədə qədimdən qalma 
bir rola sahibdir. Hətta demək olar 
ki, həyatımızda qabaqcadan cızılmış, 
planlaşdırılmış, yaxud sözsüz-şübhəsiz 
gös təriş lərlə dolu olan gecə seansları 
hazırlanırdı. 

Elə ki səhər yuxudan oyandıq, xəyalən 
arzu la dığımız ehtiyat azuqəni anamızın 
hazırladığını görər, hər kəs ədəblə 
davranaraq vaxtı boşa itirmədən hə-

rəkət edərdi. Son dərəcə vacib olan 
hallarda anamız həddindən artıq 

incə şəkildə bunu bizə xəbər 
verər, amma yenə də hər 
birimizə həmişəki kimi qayğı 
ilə yanaşardı; Vacib hallar isə 
atamızın ciddi vəziyyətlərə 
düşməsi, məsələn, səyahətə 
hazırlaşması, toya, nişana 
qatılması, alqı–satqı işi, 
kimisə işə gətirmək-aparmaq, 
yaxud işdən azad olunması 
və s. idi. Belə nadir hallarda 
atamız ehtiyacımızı təmin 
etmək üçün başqa cür  hərəkət 
etməli olardı. Onda anamız da 

maneələri dəf etmək üçün başqa 
çarə, başqa yollar axtarıb tapmağa 

çalışardı. Bəzən atamızı hansısa 
yoldan çəkindirmək üçün çabaladığını, 
gözlərinin qarşısındakı süni əla mət-

lər i uzaqlaşdırdığını da görərdik... 
Atamız güclü, diribaş, qorxmaz, 

cəsarətli kişi kimi, Al lahın 
qarşısında tale ilə, 

onun buyurduqları 
ilə barışar, bunu 
öz arzu və istəyi 
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ilə edər, səbirli davranmağa çalışardı. 
Ailənin üzvlərinə və xidmətçisinə 

adətən gecə vaxtlarında Morfe tə rə fin dən 
deyilmiş nə qədər ziyanlı fi kirlər var idi ki, 
boşa çıxmışdır. 

Bizim xəyallarımız üçün ən qorxulu 
elementlər bunlar idi: od, alov, toy, 
dişin çəkilməsi və s. Eyni zamanda 
su, at, səfillik, gecə vaxtı baş tutmuş 
nişanlanmalar da bu sıradandı...

Bununla belə, demək olar ki, mənim 
istəklərimi maddi cəhətdən təmin etmək, 
onları həyata keçirtmək üçün imkan, 
şərait yaratmaq, onların qayğısına qalıb, 
yüksəklərə qaldırmaq lazım idi. Amma 
qayğılardan biri mənim fikirləşdiyim bu 
məsələyə həmişəlik olaraq zərbə endirdi. 

Təxminən dörd yaşım olardı. 
Günlərin bir günü gecə yuxuda gördüm 
ki, bağımızla qonşu bağ arasındakı 
çəpərin üstündən qəfil bir alov peyda 
oldu. Səhərisi gün, obaşdandan 
yuxumda gördüyüm həmin yerdə Mirzə 
Süleymanın başı göründü; o, ailəmizin 
dostu, mömin bir adam idi... Dueldə 
öldürülən dayımızın faciəvi ölüm xəbərini 
bizə çatdırmağa gəlmişdi.  

Həmin gündən etibarən mən 
xəyallarımı tamamilə başqa vasitələrlə 
həyata keçirməyə başladım; yəqin ki, 
imkan yaransa, bunun haqqında da sizə 
danışacağam. Bununla belə, 1940-cı ilin 
iyununda əsil telepatiya1 olan bir hadisə 
haqqında yeni bir xəbər yayıldı. 

Kütləvi qaçhaqaçın qırğın çağında mən 
quru torpağın üstündə yatdığım yerdə 
baş verənləri gördüm. Yəni  haqqında 
danışılan o telepat adam bədəninin 
sağ tərəfindən yaranan ağrılardan 
gileylənərək həbsxana çarpayılarının 
birinin üstündə uzanmışdı... Bədəni şəffaf 
idi, kədərli görünürdü... 

Bu, xətərli bir gün idi. Mən bunu bir 
aydan sonra öyrəndim – tarix eyni tarix 
idi... 

Deməli, mənim bu hadisəni hansı 

1     Telepatiya – tele – “uzaq”, pathos – “hiss”, “qavrayış” 
deməkdir; “telepatiya” isə hadisələri və insanın fikrini, 
onların mənşəyinə bilavasitə təmas etmədən qavramaq 
(məsələn, görünməyən bir şeyi xəyalən görmək, 
başqasının fikrini həmin adam danışmadan və onu 
görmədən guya başa düşmək) mümkün olduğunu iddia 
edən elmə, zidd, uydurma anlayış.

səbəbdən izlədiyim aydın olur. Bu, 
sevimli varlıqlarla birgə keçirilən yeganə 
inam dolu anlar idi ki, sizə bir çox şeyi 
rəhmsizcəsinə qadağan edirdi. 

Mən spiritizmə2 inanmıram: təbiətcə 
olduqca skeptikəm3. Hər gecə yuxu 
görürəm və hər zaman mürgülü 
oluram. Gördüyüm yuxular arasında 
sizə yalnız qarmaqarışıq olmayanları 
danışıram ki, təsəvvürünüzdə çaşqınlıq 
yaranmasın. Danışdıqlarım özümə aydın 
olan yuxulardır. Onları olduğu kimi 
qeyd edirəm. Yəni stenoqrafiya üsulu 
ilə və toxunmadan, heç bir şey artırıb-
əskiltmədən yazıram. 

Oxucu, bilin ki, bütün hallarda və 
vəziyyətlərdə yuxuların əleyhinə getmək 
düzgün deyil, çünki onların içində həqiqət 
üstünlük təşkil edir. 

***
Enişli küçə ilə aşağı düşürəm. Bu 

vaxt balaca bir uşağın məni çağırdığını 
eşidirəm: “Ata!” 

Arxaya çevrilirəm və cavan bir qadının 
öz balaca oğlunu gəzdirdiyini görürəm. 
Uşaq qaçaraq mənə yaxınlaşır; Onu 
tutub başımın üstünə qaldırıram. Düzünü 
desəm, uşaq ağırdır. 

Sonra əl ağacımı uşağa uzadıram, 
dərhal alıb ayaqlarının arasına keçirir, at 
kimi çapmağa başlayır. Mən “He, dəh-
dəh!” – deyə qışqırıram. Balaca əylənir, 
ancaq tez də öz əməlinə görə çəkindiyi 
hiss olunur. Anası gəlib bizə qoşulur 
və balaca oğlunun hərəkətinə görə üzr 
istəyir. 

Sonra küçəni burularaq sağ tərəfə 
doğru hərəkət edir, mən isə sol tərəfə 
dönməliyəm. Qadından uşağı gəzdirmək 
üçün hara apardığını soruşuram. O, 
cavab verir: “Qəbiristanlığa”. Öz-özümə 
deyirəm: “Gəzmək üçün qəribə yer 
deyilmi?” 

Uşaq məndən könülsüz ayrılır. 
Onun, – “Xudahafiz, ata”, – qışqırdığını 
eşidirəm.  

...Dayımgildəyəm. Burada çoxlu 
qadın var. Dayımla görüşməkdən 

2    Spiritizm – müxtəlif zahiri üsullarla, ruhlarla, ölülərin 
ruhu ilə əlaqə yaratmaq mümkün olduğu haqqında 
mistik təsəvvür. 
3   Şəkkak, hər şeydən şübhələnən adam



xatirələr

73USTAD dərgisi \ İyun 201672 USTAD dərgisi \ İyun 2016

yayınıram. Hər dəfə onu görəndə özümü 
itirirəm. Bazarlıq işləri mənim boynuma 
yükləndiyindən, əlimdə bıçaq  dəhlizə 
daxil oluram. Qaranlıqdır. Orada olan 
adamlar mənə baxıb, – “İndi hər şeyin 
axırına çıxacaq!” – deyirlər.

Əmimizin xanımı, yəni əmicanım 
hamımıza öyüd-nəsihət verərək özümüzü 
necə aparmaq lazım gəldiyini öyrədir; 
o, bizimlə təcrübi olaraq məşğul olur. 
Atamız demək olar, bütün vaxtını kənddə 
keçirir. Onun üzərimizdə ağır hökmü var 
idi. 

Əmimiz arıq, kövrək, atamızla fikir 
mübadiləsində ziddiyyətdə olan, güclü, 
sağlam, şən, safqəlbli, rəhmli bir kişi 
idi. Dayımıza gəlincə isə, onun sifətində 
adi quru təbəssüm belə görməzdin. Sərt 
adətləri vardı, dinməz-danışmaz adamdı. 
Hər kəsi səbəbsiz-filansız tənqid etməyi 
xoşlayırdı. Yeri gəlmişkən deyim ki, 
taleyin qəddarlığı bu bədbəxt insandan 
xoş xasiyyəti əsirgəmişdi. Üç uşağını 
itirmişdi – 14, 5, 3 yaşlarında... Üçü 
də açıq-aydın şəkildə iranlı “təbiblərin” 
avamlığına qurban olmuşdular. 25.000 
əhalisi olan bu məlum yerdə yalnız üç 
nəfər həkim var idi; onları da camaat 
xəstələrin son anında – başının üstündə 
durmağa çağırırdılar. Xalaqızılarım 

qızılca və çiçək xəstəliklərindən ölmüşdü-
lər. Hətta birinin ölüm səbəbi mənim 
səhvim idi. Mən, hamının bizim yerlərdə 
sokratsayağı poetik adla “çiçəkcik” 
adlandırdığı bu xəstəliyə qarşı peyvənd 
olunmamışdım.

Bu qədər fəlakəti yaşasam da, heç 
bir tibbi müayinədən keçirilməmiş, 
orqanizmimin gücü, möhkəmliyi 
aydınlaşdırılmamış və 1800 metr dəniz 
səviyyəsindən yüksəkdə olan gözəl dağ 
iqlimində yaşadığımın nəzərə alınması ilə 
kifayətlənilmişdi. 

Bəli, əmimizin təyin etdiyi xəstəliyin 
mənbəyi olduqca kədərli idi. Bu 
xəstəlikdən biz üç nəfər uşaq itirmişdik; 
dayımızın bədbəxtliyi burasında idi ki,  
onun özünə yoldaş kimi seçib götürdüyü 
qadın fiziki eybəcərliyi ilə bərabər həm 
də xəsis idi. Vətəndaş Müharibəsinin 
bu coğrafi məntəqəni dağıtdığı zaman 
yüzlərlə ev yandı, yüzlərlə insan həyatı 
məhv edildi. O isə bombanın partlaması 
ilə küpələrdən birinin tikə-tikə olmasına 
görə qanlı göz yaşları axıdırdı... 

Əmimizin vəfatından bir il keçdiyi 
gün hüzür yerinə çağırılmış qonaqlar 
üçün hazırlanmış və boşqablara çəkilmiş 
plovu yemək mümkün olmadı. Onu kif 
basmşdı, iy verirdi... Qonaqlar matəm 
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yerindən çıxıb getdikdən sonra baş verən 
“faciəli” bir səhnəni indi də xatırlayıram; 
mərhumun oğlu özündə deyildi. O, 
günahkarı hörmətdən salmaq, anasının 
miskin rəftarına görə deyilən nalayiq 
sözlərə qarşı çıxmaq əvəzinə susurdu. 
Heç bir şeyə fikir vermirdi. Sanki bu 
adam öz hövsələsini sınaqdan keçirtmək 
istəyirdi; o, yaxşı “eşidilməyən” söz 
sahiblərinə müraciətlə onlardan üzr 
istəyirdi: “Yağ küpəsi səhv salınıb. Plova 
təzə yağdan istifadə edilib. Gündəlik 
işlənən yağ küpəsindən süzülsəydi, daha 
yaxşı olardı”, – deyirdi. O, bu cümləni 
dayanmadan təkrarlayır, istəyirdi ki, hər 
kəsin gözündə anası günahsız görünsün 
və təmizə çıxarılsın. “Mən səhv etmişəm, 
mən heyvanam”...

Keçmiş haqqında düşünərkən 
özümdən soruşuram ki, əgər xalamızın 
bu qeyri-iradi davranışı rəzil xəstəliyin 
əsasını qoymasaydı, uşaqları ölərdimi? 
Yoxsa istənilən halda bu xəstəlik patogen 
olacaqdı?

Çox qısa zaman kəsiyindən sonra o, 
xatirəmdə əvvəlki görünüşündən məhrum 
oldu. Mən artıq onu “cəhrəsinə bağlı” 
təqdim etmirəm. Uşaqları üçün uzun-
uzadı aguis-nenies-i4 zümzümə edərək 
ağladığını deyirəm. Deyirəm ki, onun 
gözyaşları artıq tükənmişdi. 

Bir şey məni həmişə maraqlandırırdı: 
bizim dayımız belə bir addımı necə 
atmışdı? Pulsuz-parasız, məhkum bu 
adam olan, tənqidi mühakiməsi inkişaf 
etmiş dayımız necə olmuşdur ki, belə bir 
qadını özünə ömür-gün yoldaşı seçmişdi? 
Sonralar mənə belə bir şeyi başa 
saldılar: əslində, bu qadın öz bacısını 
əvəz edərək dayımızla nişanlanmışdı. 
Yəni dayım onun bacısını istəyirmiş. 
Sonradan  hiylənin üstü açılanda artıq iş-
işdən keçibmiş. “Nişanlı qız” ər-arvadlıq 
“birliyinin” kandarına ayaq qoymuş, 
dayımız da onu saxlamağa məcbur 
olmuşdu. 

Əmimiz dərd-qəm içərisində 
dünyasını dəyişmiş,  rus qadınından 
olan, gözünün ağı-qarası yeganə oğlu isə 
qəza böyüyünün rus qızı ilə evlənmişdir. 
Eşitdiyimizə görə, bu “evlənmə” xüsusi 

4   ağı

olaraq heç yerdə qeyd edilmədiyindən 
əmioğlumuz da özünə yeni ailə həyatı 
qurmuşdu... Bunun həqiqətən də düzgün 
olub-olmadığını biz heç zaman bilmədik 
(hadisə başqa bir şəhərdə olmuşdu). 
Əmimiz isə bu “namus” məsələsində 
yalnız öz dini baxışlarına görə heç nəyə 
qarışmadı, heç mane də olmadı. Amma 
əvəzində sonralar hücumlara məruz 
qaldı və bir müddət keçmədi ki, ruhdan 
düşərək epilepsiya5 xəstəliyinə tutuldu. 
Mən onun bir neçə dəfə yerə yıxılıb 
qıvrıldığını, ağzından köpük axdığını, 
ora-bura əl-qol ataraq çabaladığını, tez-
tez eyni şəkildə “Mən ömrümün belə 
sonluqla qurtaracağını arzulamamışdım” 
cümləsini təkrar etdiyinin şahidi 
olmuşam. 

Günlərin bir günü o, qətiyyən xəstəlik 
əlaməti göstərmədən yatağa düşdü. 
Yerli həkimlər xəstənin çarpayısının 
baş tərəfində dayanıb bildirdilər ki, 
onun indiki vəziyyətində anormal cəhət 
görmürlər. Bir neçə gün keçəndən sonra 
əmimin ayaqları şişdi. İndi də üstünə 
“Avropalı” bir həkim gətirdilər. O da 
zəif, əhəmiyyətsiz müalicə təyin etdi, 
ancaq çıxıb gedərkən dayıoğluma rusca, 
– “Qorxuram ki, bunun xəstəliyi uzun 
çəkməsin”, – dedi.

İki gün sonra əmimiz hiss etdiklərini 
özünə ürək-dirək verə-derə dilinə gətirdi: 
“Madam ki, hər kəs öləcək, xırıldamağın 
bir mənası yoxdur”... 

Bu, xalq arasında deyilən ifadənin 
eynidir: “Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə 
deməkdir?..” 

Keçinməmişdən qabaq o, öz arzusunu 
bildirdi: ”Məni “İmamzadə”də torpağa 
tapşırın”. İstəyirdi ki, qəbri müqəddəs 
imamlardan birinin məzarına yaxın 
olsun. Zəvvarların ziyarət etdikləri 
ərazinin içində... Şəhərdən ən azı yüz 
kilometr uzaq bir yerdə... 

Onun heç 55 yaşı da olmazdı. 
Əmim bizim formalaşmağımızda 

əhəmiyyətli rol oynamışdı. Biz məhz 
onun sayəsində təhsilimizi başa vura 
bilmişdik. Atamız gözəl insan olsa 
da, qayğısız, laqeyd xasiyyəti vardı. 
Təhsilimizlə ciddi məşğul olmaq fikri 

5   Xroniki nevroloji xəstəlik
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həmişə ona yad olmuşdu. Onu hər 
zaman dərd-qəm içində, düşüncəli 
gördüyümü indi də xatırlayıram. Dərd 
çəkməyinin səbəblərindən biri də 
qardaşlarımın təhsil ardınca başqa 
şəhərlərə çıxıb getməsi idi. Yazıq kişi 
uşaqlarının fikrini çəkirdi. Bu, ayrılıq 
atam üçün  nə qədər qəddar, amansız (bu 
onun sözləri idi!) ruh düşkünlüyü yaradan 
hadisə idi. 

Mən onun vəsfəgəlməz, təsvirolunmaz 
sevincini də xatırlayıram... Qardaşlarım 
qayıdıb gələndə... Onların sənədlərində 
anadan olduqları tarixlə bağlı nəsə 
anlaşılmazlıq olmuşdu. Hər halda, belə 
məlum olmuşdu ki, məktəbə qəbul edilən 
deyillər. Bu uğursuzluğun qarşısında 
atamın sevinci aşıb-daşır, 
uçmaq üçün bircə 
qanadı çatışmırdı... 

Sözümün canı 
ondadır ki, 
oxumağımız 
üçün ilk 
təşəbbüs 
əmimiz 
tərəfindən 
gəlmişdi. Hər 
halda, atam 
öz qardaşının, 
yəni, əmimizin 
bizimlə bağlı 
bütün arzu 
və istəklərinə 
həmişə razılıq verir-
di. Bizimlə eyni binada 
yaşayan əmimiz, bizi 
qoruyur və istiqa mət ləndirirdi.

Həmçinin o da doğrudur ki, əmimiz 
bizdə bədii zövqü son dərəcə ciddi şəkildə 
öldürmüşdü. Mənim də, qardaşlarımın 
da heykəltəraşlıq sənəti, rəssamlıq və 
musiqi bacarığını irsən kimdən aldığımızı 
bilmirəm. Çünki əmimiz heykəltəraşlığı 
da, rəssamlığı da mürtədlik adlandırır, 
insan fiqurlarını modelləşdirməyi, onlara 
müəyyən şəkil verməyi, yaxud şəklini 
çəkməyi  insanın yaratdığına ibadət 
etmək kimi qəbul edirdi. Çünki yaratmaq 
yalnız Yaradana məxsus olan müstəsna 
hüquq idi. 

Əmim bizə deyirdi ki, o biri dünyada 

hər birimizdən hansısa fiqura nəfəs 
üfürərək onu canlandırmaq tələb 
olunacaq. 

Əmim hesab edirdi ki,  “böyüklər” 
qarşısında mahnı və musiqi ifa edilirsə, 
bu da bir tərbiyəsizlikdir. 

Bu, eynilə bizim inkişafımza da aiddir. 
Atamız bədən quruluşuna görə qədd-
qamətli idi. O, güləş məşqləri, atçılıq 
idmanı ilə məşğul olurdu (mən özüm 
də 4 yaşımdan at minirdim). Şəhərdə 
əmimizin nəzarəti altında isə idman 
“yaxşı” adamların vaxt keçirtmək üçün 
istifadə etdiyi proqramdan həmişəlik 
olaraq çıxarılmış, ləğv edilmişdi. Açıq 
havada idmanla məşğul olmaq üçün 
“hamıya” qaynayıb-qarışmaq, məhəllə 

uşaqları ilə “oğru-vəzir” oyunu 
oynamaq lazım idi, çünki 

dünyanın belə bir 
yerində, belə bir 

vaxtında başqa 
“ləyaqətli” oyunlar 
mövcud deyildi. 

Amma 
əmimiz “hamıya 
qarışmağımızı” 
istəmirdi. 
Bizə kirşə 
ilə sürüşmək 
icazəsi verilirdi, 

biz də qış 
aylarında ehtiyatla 

sürüşürdük. Məşqlər 
zamanı atamız xüsusi 

qayda-qanun qoyurdu. 
Onunla məşq etdiyimizdə 

qazandığımız təcrübə bizə qısa şalvarı 
asanlıqla geyinməyi öyrədirdi. Əmimsə 
bunun əleyhinə idi. Amma bütün bunlar 
ona əlinə düşən hər fürsətdə öz gəncliyi 
ilə öyünməsinə mane olmurdu. Çünki o, 
uzununa tullanma sahəsində çox yaxşı 
nəticələr göstərirdi. 

Xoşbəxtlikdən bizim bağların 
yaxınlığında şahzadə-lərin orta səviyyəli 
bağı vardı ki, qiymətli stadion kimi idman 
oyunlarımız, tullanmağımız üçün xidmət 
göstərirdi.

Əmimizin adını bizi qorxutmaq üçün 
tez-tez çəkirdilər. Həmişə bu sözləri 
eşidirdik: “Əgər filan işi etsən, əminə 
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deyəcəyəm”, “Bax, əmin gəldi!”, “Gözlə, 
gözlə əminin nə dediyini, yaxud, nə 
etdiyini indicə görəcəksən”. 

Əmi isə əslində heç nə etmirdi. 
Sadəcə çox söz deyirdi... Onun bütün 
cəza tədbirləri öyüd-nəsihətlə qurtarır və 
acıqlı sözləri tanımadığımız kimlərinsə 
ünvanına söylənirdi. Ancaq bununla belə, 
bu sözlər bizim öz içimizdə pərtliyimizə 
və məyusluğumuza kifayət edirdi. 

Günlərin bir günündə mən az qalmışdı 
ki, ov tüfəngimizlə xidmətçimizi öldürüm: 
tüfəngi pəncərəyə tərəf tutub atanda 
cavan qulluqçu qız o tərəfdən keçirmiş... 
Əmim mənə heç nə demədi: silahımı 
qamarlayıb əlimdən aldı və üstümə 
qışqıraraq həyətə tolazladı. Onun bu 
hərəkəti vəziyyəti inanılmaz dərəcədə 
ciddiləşdirdi. 

Bir gün də o məni məktəb müəllimini 
ifşa etdiyim üçün möhkəmcə danladı. 
Dərsdə ehtiyac yarandığında müəyyən 
məsələlər haqqında danışmağı mən 
ədəbsizlik saymırdım. Amma adət-
ənənənin ciddiliyini sevən əmimin hər 
hansı  şəraitdə, zarafatyana söhbətlərdə 
belə ədəbsiz sözləri xatırlatmaq qətiyyən 
xoşuna gəlməz, qısası, bunu özünə 
sataşmaq kimi qəbul edərdi... 

Yenə günlərin bir günündə, hamının 
eyhamla, məcazi mənada işlətdiyi ikibaşlı 
cümlənin ucundan tutub gözlənilmədən 
məndən soruşdu: “Təhsilini qurtaranda 
sən hansısa sahənin mütəxəssisi 
olacaqsan, “s....a” danışdığın kimi onda 
əminlə də elə danışacaqsan? 

Nə etməliydim? Ona necə cavab 
verəydim (onda cəmi altı yaşım vardı 
və oxumağa hələ təzəcə başlamışdım)? 
“Bəli” desəydim nəzakətsiz səslənəcəkdi 
(o bizə dəfələrlə tapşırmışdı ki, heç vaxt 
böyüyün dediyi sözün əksinə getmək, 
“yox” kəlməsi işlətmək olmaz, bu uşağa 
yaraşmaz). “Bəli” demək istəsəydim də, 
hiss edirdim ki, gülünc görünəcəkdim... 
Nəhayət, bu iki sözdən axırıncısını 
seçdim və “Bəli”, – deyə cavab verdim; 
Onun verdiyim cavaba güldüyü kimi qəşş 
edib güldüyünü heç vaxt görməmişdim. 

Buna baxmayaraq, dilin kobudluğu, 
qaba sözlər hər yerdə qəbulediləndir 
və cəmiyyətin heç bir təbəqəsi bu 

kobudluqdan sığortalanmamışdır. Henri 
Miller, şüb hə siz ki, bu məqamda gözəl bir 
söz buketi bağlayıb söz ehtiyatını istədiyi 
qədər gözəl istifadə edə bilərdi. 

Ruhi vəziyyəti və fiziki zəifliyi 
əmimizi getdikcə daha kobud adam və 
zəhər tuluğuna dön də rirdi. Məhz bu 
xüsusiyyətlər ona çoxlu əngəl törədirdi. 
Onun yersiz qeybətləri, yaxud şiddətli 
istehzaları atamın da əhvalına soğan 
doğrayırdı. 

Əmimiz öz yaxın dostlarının yanında 
öz zəifliyini hiss etmirdi. Belə olduqda 
tamamilə dəyişilir, şənlənir, gülümsəyir, 
zarafat eləyir, bəzən isə dəbdə olan 
ariyaları zümzümə etməyə çalışırdı. Onun 
dostları arasında xüsusilə iki nəfər vardı 
ki, öz düşüncələri, şən əhvali-ruhiyyələri 
ilə əmimizin ümumi vəziyyətində tarazlıq 
yaradırdılar. Biri Kərbəlayı Muxtar 
idi ki, qızıl və gümüş alveri ilə məşğul 
idi. Bununla belə öz məzəli zarafatları 
və lovğalığı ilə də tanınırdı. Ən yaxşı 
yerlərdə işləyən şəhərlilər arasında belə 
həmişə xərci o çəkməyə çalışırdı. Qərəzli 
əməlləri ilə seçilir, yapışdığından əl 
çəkmirdi. Bəzən matəm mərasimlərində 
ifa olunan növhə mahnılarını ələ keçirir, 
Məhərrəm ayı boyunca avazla oxuyurdu. 
Sonra da Kərbəla müsibətindən, Əlinin 
oğlu İmam Hüseynin və peyğəmbərin 
nəvəsinin Xəlifə Yezid ibn Moaviyə 
tərəfindən qətlə yetirilməsi faciəsindən 
danışırdı . 

Əmimizin dostlarından ikincisi olan 
Mirzə Cəfərin paltar mağazası vardı; 
ancaq o, şair, xüsusilə də həcvyazan 
kimi tanınırdı. Qələminin kəskinliyi 
hamı tərəfindən etiraf edilirdi. Bu adam 
həmçinin qeyzli, tipik, klassik, nümunəvi, 
içində boğulan bir vücud idi. 

Bir gecəni indiki kimi xatırlayıram... 
Əmimiz işdən vaxtından çox tez, 
əhvali-ruhiyyəsi yaxşı, çox şən halda 
işdən qayıdıb gəlmişdi; Bizə pamflet-
həcv oxudu. Dostu bunu heç nə 
almadan mağazadan çıxıb gedən bir 
“zəhlətökən” müştəriyə yazmışdı. 
Bir sözlə, onu qıcıqlandıran, gözünə 
anormal görünən hər şeyi olduğu kimi 
qələmə almışdı. Şeirdə siyasi hadisələr 
verilməmişdi. Sadəcə “ermənilərin 
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osmanlılara hürərkən” yazılaraq yunan-
türk müharibəsi zamanı baş vermiş bir 
hadisəyə işarə olunmuşdu. 

Bizim yaşadığımız dağ şəhərinin 
təbiəti, iqlimi və gözəlliyi burada 
yaşayanların poetik, şairanə qəlbinə 
nüfuz edir, yazmağa həvəsləndirirdi. 
Ancaq qəzəllərin, satirik şeirlərin və 
pamfletlərin (həcvlərin) həssas hissələri 
göstərirdi ki, məzəli və siyasi əhvalatlar 
həvəskarları qələmi ələ almağa daha çox 
sövq edirdi. 

Bir gün Mirzə Cəfər özünü öldürərək 
yoxa çıxdı. Əmim evə qayıdıb gəlmirdi: 
bu, faciəli “yoxa çıxmanın” səbəblərini 
dəqiqləşdirmək istəyirdi. Lakin heç bir 
əsaslı dəlil, sübut tapılmırdı ki, tapılmırdı.  
Aeroterapiya6 həmin dövrdə hələ tibb 
aləmində bir o qədər məlum deyildi. 
Söhbət yalnız ölümdən və insanların 
müqəddəs ruhundan gedirdi .

Əmimin şəxsində istədiyim hörməti 
qazana bildim. Nəticədə bizim 
prezidentin də ruhu yad edildi. Məhz 
buna görədir ki, mənim xəyallarımda 
bu iki şəxs tez-tez xatırlanır. Kitabdakı 
qarışıq fəsli axıra çatdırmaq üçün xüsusi 
olaraq deməliyəm ki, mənim böyük 
oğlumun simasında o adam tez-tez 
xatırlanır. Oğlum öz ortancıl oğlunun 
simasında, arvadım isə anamın simasında 
yada düşür.

***
Zirzəmidə baş verəcək yığıncağa 

– iclasa qayıdıram. Həmişə dilə basıb 
məni yoran və indi də danışmaq istəyən 
bir nəfər həmyerlim yanıma gəlir... 
Naqqallıq etməyə həvəsim olmadığından 
yoluma davam edirəm. Ancaq 
haqqında danışdığım bu adam məni 
qarabaqara izləyir. Buna əsəbiləşirəm. 
Ondan olduğum yeri necə öyrəndiyini 
soruşuram. Adətən çox təmkinli olan 
bu adam başqa bir həmyerlinin yazdığı 
məktubu mənə göstərir. Birlikdə bizə 
məlum olan yarımzirzəmiyə daxil olur, 
sonra ayaq saxlamadan oranı keçib 
gedir, taxılına, məhsuluna görə, möhkəm 
tapdalanmış bir sahə ilə addımlayırıq. 

6     Hava vannaları qəbul etməklə müalicə üsulu. 
Orqanizmi oksigenlə təmin edir və xarici mühit 
temperaturunun təsirinə müqavimətini artırır.

Dörd nəfər jandarm bizə yaxınlaşır. İlk 
baxışdan böyük görünən bir binaya 
gəlirik. Oradakı buxtanın ətrafında 
düzülmüş skamyalarda məktəbdə olduğu 
kimi çoxlu adamın oturduğunu görürük. 
Kart oyunu zamanı qarşılaşdığım xanım 
üzümə gülümsəyir. Çünki əlimdə kukla 
tutmuşam. Yoldaşım məni söhbətə tutur, 
başqa yerdə göstərəcəyimiz bayram 
şənliyinin musiqi proqramı ilə tanış 
edir. Onu dinləməyə vadar olduğumdan 
başım-beynim dağılır... Yoldaşım mənə 
bir “kosmetik duş” müəssisəsini göstərir. 
Bu, köhnə şeylər alverçisinindir. Özü də 
mağazadadır. Oraya giriş 20 frankdır. 

Erməni terroristləri bizə qarşı 
xəyanətkar hərəkət etmək istəyirdilər. 
Onlardan biri pəncərəmizə yaxınlaşır və 
bizə baş çəkmək istəyir. Təklifini yaxşı 
qarşılayırıq. Az sonra mən böyük bir 
revolveri paltomun cibində gizlədərək 
bayıra çıxıram. Küçəni keçəndə 
məktəblilərin səs-küy saldığını görürəm. 
Terrorçu qrupu əllərində qılınc əl-qol 
ölçürlər. Revolverin olduğunu hiss etdirən 
kimi çul kimi yerə uzanır, ayaqlarıma 
sarılırlar. Özümə deyirəm: “Alinstar 
M.P.”7

Onları mauzeristlər adlandırırlar: 
“Onlar nadir hallarda hədəfdən 
yayınırlar”. Nə qədər vəzifəli şəxs öz 
iyrənc işlərinə görə həyatını qurban verir, 
azadlıqdan məhrum olur. Şahzadə özü 
də terrordan qaçıb yaxa qurtara bilmir. 
Günlərin bir günü onlardan bir nəfər kral 
müavinini qılınc zərbəsilə doğrayıb tökür. 
O,  uzun illər yerindəcə tərpənməz qalır. 

Şahzadə Nakaşidze, Bakının hakimi, 
Qafqaz hakimi... Bunlardan nə qədəri 
terrorçuların qurbanı oldu. Erməni burjua 
nümayəndələri özləri terrorist təşkilatının 
tələblərinə etinasızlıq etsələr də öz var-
dövlətini onlara yedirdir, maliyyə dəstəyi 
göstərirdilər. Onların arasında bir nəfər 
adlı-sanlı bankiri – sir-sifətdən çox gözəl 
olan Dəmirovu yaxşı xatırlayıram. O, 
istənilən məbləği verməkdən boyun 
qaçırdığına görə, 64 yaşında, arvadını 
gözüyaşlı qoyaraq qətlə yetirildi. Sonra 
da xəbər yayırdılar ki, arvadı öz sevimli 

7    M. P. – m a c h i n e   p r o  u l s i v e – güc qurğusu.
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ərinin üstünə döşənib ondan ayrılmaq 
istəməmiş, mumiyalayaraq saxlamağa 
qərar vermişdir. 

Terrora məruz qalmış nüfuzlu 
ruslar başlarını itirirdilər. Vaxt çox pis 
seçilmişdi: rus-yapon müharibəsinin 
qızğın zamanları idi. Ölkədə güclü 
sosial-ictimai həyəcan hökm sürürdü. 
Məğlubiyyət məğlubiyyəti izləyirdi. 
Mənim magistrant, yəni siyasi 
hakimiyyətin təmsilçisi olan məktəb 
yoldaşım deyirdi: “Bizim yeganə 
qələbəmizi – Armiyaşoxların (ruslar 
tərəfindən ermənilərə verilmiş alçaldıcı 
pejoratif) əvəzində onlardan intiqam 
alacaqlarını tezliklə görərsən”. 

Ancaq rus qələbəsini çox gözləməli 
olacaqsan. Çünki o heç vaxt 
olmayacaqdır. Başqa bir tərəfdən 
inqilabi hərəkatda zəifləmiş ictimai 
çaxnaşma getdikcə torpaq hesabına uğur 
qazanacaq. 

Hadisələrin məhz belə bir şəraitində 
rus avtoritetləri öz “dahi” ideyaların 
bölünən Qafqaz əhalisi içərisində aydın 
surətdə, qətiyyətlə həyata keçirtməyi 
qərara alırlar. Rus inzibatçıları onları öz 
erməni qonşularına qarşı qoyur, onlarla 
əsrlərlə davam edən bir şəraitdə kifayət 
qədər birlikdə yaşayırlar. Nakaşidze kimi 
bəzi məsuliyyətsiz adamlar tərəfindən 
asan idarə olunan Bakının qubernatoru 
buna aludə olur. Bununla da 1905-ci 
ilin əvvəllərində qanlı vuruşlar başlayır.  
Sonra ermənilər uğursuzluqla üzbəüz 
qalırlar. Buna bənzər münaqişələr 
dərhal ətrafda yayılır və erməni ifrat 
şovinistləri  müsəlmanlara qarşı qanlı 
hadisələr törədirlər. Yüzlərlə kənd və 
şəhərlər ağına-bozuna baxılmadan alt-üst 
olunur, əhalisi küll halında yandırılır və 
vəhşicəsinə qətlə yetirilir. Bu hadisələr 
sayəsində hər iki cəbhə, “bu qardaş 
qırğını sona çatdı, keçmiş olsun, gəl 
barışaq” deməyə hazır olsa da, bu ocaq 
kiçik bir qığılcımdan yenidən od tutub 
alışmağa hazır idi. 

1918-ci ilin martında Bakıda 
hakimiyyət bolşevik elementləri və 
onlarla əlaqədar qruplar tərəfindən 
ələ keçirildiyi zaman erməni qruplar 
müsəlman əhalisindən çoxluq təşkil 

edirdi. Bununla belə, həmin ilin sentyabr 
ayında  türk-Azərbaycan silahlı dəstələri 
şəhəri yenidən ələ keçirdilər.

Hər iki tərəf arasında baş verən 
qanlı münaqişələrin, Azərbaycan və 
erməni respublikalarının müvəqqəti 
müstəqilliyinin yaranması rusların 
Qafqazı yenidən ələ keçirməsini 
asanlaşdırdı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki 
cəbhənin şovinistləri utandıqlarından 
etiraf edirdilər ki, sovetləşmədən bəri 
həmin regionda heç bir qanlı münaqişə 
baş verməmişdir, bu isə onu sübut edir ki, 
bu xalqların böyük kütlələri özləri əslində 
münaqişədən kənardırlar. Bununla belə, 
həddindən artıq təkəbbürlü və siyasətcil 
adamlar tərəfindən idarə olunurdular. 

 *** 

Bir təpənin üstündəyəm, qarşısında 
böyük meydança olan bir ev görünür. 
Orada tamaşa göstərilməlidir. Bir neçə 
xanım gəlir, ancaq oturacaq çatışmır. 
Mən öz yerimi onlardan birinə təklif 
edirəm; o, mənə təşəkkür edir... Yerlər 
dəyişdirilir, ancaq mən tamaşada həm 
də iştirak etməliyəm. Proqrama sağ 
tərəfdəki ağacdan başlamalıdır. Bir neçə 
uşaq budaqlardan sallanıb oyun çıxarır. 
Çox çəkmir ki, gimnastların gücündən 
budaqlar ağacın gövdəsindən hörümçək 
toru kimi aralanır... Yerimi dəyişməliyəm, 
çünki səhnəni görmək üçün bir neçə şey 
mənə mane olur. Deyəsən, təpədir, ya 
da başqa bir şey... Bu an mən yerindən 
tərpənən tramvayı görürəm. “Bura 
bax ey, – öz-özümə deyirəm, – budur 
tramvay!” 

Onun dalınca qaçıram və içəri 
tullanıram. Tramvay iki üstüaçıq 
vaqondan ibarətdir. Vaqonun içində 
qaçan M.Q.-ni – kart oyunundakı 
yoldaşımı görürəm. O, həmişə yan tərəfə 
qaçır. Öz-özümə deyirəm: “Bura bax ey, 
yaşına görə yaxşı qaçır. Halbuki bütün 
gücünü arvadlara sərf edir...” Bir azdan 
özümü M.Q.-nin yanında görürəm. 
Sonra balaca bir oğlan uşağı ilə bir 
nəfər yaşlı arvad sürüşüb aşağı düşən 
liftdə görünür, amma M.Q. yerindən 
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qalxmır. Görünür, təzəcə aldığı məktuba 
görə hiylə göstərir: məktubu yazan 
onu nə münasibətləsə təbrik etmək 
istəmişdir: “Siz düşünülən qədər də əclaf 
deyilsiniz!”...

Çingiz dövrünün monqollarının verdiyi 
qərara görə, “cinsi münasibət norması” 
belədir. 20 yaşından 30 yaşına qədər 
həftədə bir dəfə, 30-dan 40-a qədər ayda 
bir dəfə, 40-dan 50-yə qədər ildə bir 
dəfə, ondan yuxarı isə heç bir dəfə.

Bəlkə, “norma” bir az “düzgün” 
olmadı. Amma həmin o “qadın” bu 
kişilərə Çindən Almaniyaya və Misirə 
qədər uzanan bir imperiya yaratmağa 
icazə verdi. Onda necə, neçə dəfə alınır? 

Bəlkə ağzının sözünü bilməyən bu 
qadın sonsuzdur və sevdiyi adama 
qarşı məhəbbətini sübut etmək naminə 
yaltaqlıq edir? Bəlkə o, kişidə olan başqa 
müqəddəs hisləri, onun ictimai əqidələri, 
yaxud atalıq və qızlıq münasibətlərini 
baş sındırıb öyrənmək fikrindədir?  Mən 
yalnız iki əməlin adını çəkəcəyəm – 
bunun özü kifayətdir. Bir zaman arvadım 
mənim faciəli vəziyyətdə olduğum 
ərəfədə (dəhşətli qırğın günlərinin 
davam etdiyi qızğın çağda) heç bir tibbi 
və gigiyenik yardımın edilmədiyi yerdə 
şiddətli, ağır, çətin doğuş etməkdə 
idi. O vaxt (üç gün, üç gecə) mənim 
ilk varisimin əzabla dünyaya gəlişini 
gözlədik. O mənim dəlicəsinə sevdiyimin 
haqqını tələb edirdi (o, eyni zamanda 
arvadımın dostu idi). Qonşu otağın bir 
küncündə yumaq kimi büzüşüb qalır, 
inildəyir, göz yaşları axıdır, qısqanclıq 
ağrısı çəkir, böhranlı günlərdə nifrin, 
lənət yağdırırdı. O, dərdinin səbəbini, 
acığını, ovqattəlxliyini gizli saxlamaq 
barədə qətiyyən düşünmürdü də. 
Beləliklə, həyatının ən xoşbəxt anlarını 
bu hadisədən beş il sonra görməli 
oldu. Bu günlər isə onun üçün matəm 
günlərindən başqa bir şey deyildi... 

Necə psixoloji dəhşət, necə aldadıcı 
qeyri-həssaslıq, anlamamazlıq! 

Bu, o vaxtlar baş verdi və keçib getdi. 
Başqa bir gözlənilməz hadisə – bəlkə 

bu mənim üçün əhəmiyyətsizdir, ancaq 
eyni zamanda da ibrətamizdir – suyu bol 
olan bir şəhərdə baş verdi. Biz onunla 

bir roman yazmağa başlamağa qərar 
vermişdik; Bunu onun özü təklif eləmişdi. 
Bir gün parkın girəcəyində gülsatan 
xanıma yaxınlaşdıq. Mən bir neçə qızılgül 
alıb qələm həmkarıma  bağışladım. O, 
güllərə görə çox məmnun qaldı. Parkda 
mənim balam – beş yaşında oğlan uşağı 
bəlkə də atasını yamsılamaq niyyəti ilə 
meydançada bitmiş yabanı güllərdən bir 
neçəsini qoparıb gülsatan xanıma təqdim 
etdi. Gülsatan qız parkdan dərilmiş gülləri 
xoş bir təbəssümlə qəbul etdi, uşağa 
təşəkkürünü bildirdi, sonra söhbətinə 
davam edərək, uşağın böyük təəccübünə 
rəğmən onları qazona atdı. Mənim 
aldığım çiçəklərə gəlincə onlar göz görə-
görə solur, öz ətrini itirirdilər.

 Deməliyəm ki, hər iki halda 
“roman”ın işi bitdi. 

*** 

Mən şərqli qadınların toplaşdığı 
salondayam. Valideynlərim  mənim üçün 
ora bir nəfər “rahibə” gətirəcəklər. Ancaq 
oturucaqların düzülüşü onu görmək 
üçün mənə mane olur. Hərdənbir o 
xanımın paltarının qolunun ala-bəzək 
parçasını görürəm. Amma özünü hələ 
də görə bilmirəm. Xahiş edirəm ki, onu 
gətirsinlər, çünki o, varlıdır və istəmirəm 
ki, mənim arzu və istəklərimlə bağlı ona 
hansısa pis məlumatlar verilsin. 

Bu dövrdə mənim ölkəmin qadınları 
hələ ki öz çadralarını atmayıblar. Bunlar 
öz oğlanları üçün həyat yoldaşı seçən 
qadınlar idilər (inam hələ ki hökmranlıq 
edirdi!). Onların əsarətdən azad olunması 
hələ ki yalnız öz başlanğıc mərhələsində 
idi. 

Bununla belə, mənim birinci 
pərəstişkarım mənim arzumla-istəyimlə 
çadrasını atmışdı. O elə gözəl idi ki, hətta 
özündən xəbərsiz şəklini də çəkmişdilər. 
Şəhərdə onun daş-qaşlarını və gözəlliyini 
əks etdirən açıqcalar müsəlmanların 
böyük narazılığına səbəb olmuşdu. 

Mən hələ bakalavr dərəcəsini 
bitirməmişdim, özüm də uca bir dağın 
döşündə yerləşən gözəl mənzərəli bağ 
evində yaşayırdım. 

Bu, əyalətin uzaq, gözdən kənar, 
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səciyyəvi xüsusiyyətlərinə görə seçilən, 
qədim, gözəl və böyük bir meydan idi. 
Bura saysız-hesabsız xalqların axınına 
məruz qalmışdı və hər bir xalq da 
özündən sonra burda xarabalıqlar qoyub 
getmişdi. 

Ancaq hal-hazırda əhalisinin son 
dərəcə maraqlı olması ilə seçilən bu 
şəhər xüsusi şöhrət qazanmışdır.  

Biz dördatlı faytonu hündür bir yerdə 
saxlayaraq şəhərə girişimizi təmin etsək 
də, küçənin hər iki tərəfində yerləşən 
bazarı keçib gedə bilmirdik. Bunun 
səbəbi, sadəcə olaraq hər şeyi bilmək 
həvəsimiz deyildi, həm də şəhərlilərin 
fizionomiyasında, sifətində oxuduğumuz 
heyrət, təəccüb hissi idi. 

Satıcılar qışqırıb bağırırlar. Biz 
gedib sakitlikdə baxmaq istəyirik. Bir 
nəfər dəmirçi əlində çəkic, ağzıaçıq, 
hazır dayanıbdır ki, döyməyə başlasın. 
Sərin sirop satanın  birdən-birə başı 
necə qarışırsa, sirop süzməyi yadından 
çıxarır... Qısası, bütün başlar bu iki 
müsəlman qadınının öz klassik və 
məcburən geyindikləri çadralar olmadan 
gördüklərindən tutub saxlamağa 
hazırdırlar. Bu şəhərdə hələ müsəlman 
qadınını üstüaçıq minik maşınında 
görmək adət halını almamışdır...

Biz olduqca rahat bir otaqda 
yerləşmişik – bağ evinin yuxarı 
mərtəbəsində. Birinci mərtəbəni ev 
sahibinin ailəsi tutub. Elə ki axşam 
şam yeməyi üçün süfrəyə oturduq, ev 
sahibinin böyük oğlu bizə bir boşqab 
plov gətirdi. Bu, xeyirxah qonşuluqda 
adət halını almış hərəkət idi. Biz də 
eyni hərəkəti etdik və onlara bir boşqab 
dolma göndərdik. Bu mərasim hər gün 
axşamlar təkrar olunurdu. 

Sabahısı günün səhəri mən qonaq 
otağının pəncərəsindən bağa baxırdım. 
Birdən, mənə elə gəldi ki, iki cüt gözə 
baxıram – valehedici, xumar, qəmli-
qüssəli gözlər idi... Mənimlə üzbəüz bağ 
divarının üstündən mənim olduğum 
istiqamətə tuşlanmışdı... O gözlərin 
sahibinin məndən gizlənmək niyyəti yox 
idi. Sadəcə yaylıq – légers foulards – 
onun başını güclə örtürdü. Hər iki göz 
təmkinlə, özünü itirmədən gözlərimə 

zillənmişdi. Məharətli, səmimi bu qadın 
məni gözəlliyi ilə valeh etdi. O, çox ciddi, 
mərdanə görünürdü. Dodaqlarında heç 
bir təbəssüm, naz-qəmzə nişanəsi yox idi.  

Sabahısı gün də, onun ertəsi gün 
də həmin oyun davam etdi, amma 
bu, bizim eşqbazlığımıza heç bir yeni 
elementlər gətirmədi. Sadəcə, bu dəfə 
divarın arxasında yox olan anda zəif bir 
təbəssüm göstərdi. 

Bir neçə gündən sonra gəlib mənə 
xəbər verdilər ki, bir nəfər qadın gəlib 
və təkidlə sənin köməyini xahiş edir. 
İstəyir ki, bir məktubu ona oxuyum. 
Həmin qadın salona daxil olanda qoca 
qadın çarşafının altından böyük, şərqli 
qadınların kartof müşəyinə oxşayan bir 
kisə dartıb çıxartdı. İçində mənim gözəl 
qonşumun şəkli var idi: şəkilin biri çox 
böyük, o birisi isə olduqca gözəl və rəngli 
açıqca idi. O mənə lap astadan dedi:

– Bu cavan, gözəl və zəngin qız sizə 
vurulubdur. O, sizdən yalnız bir söz 
gözləyir. 

Mən nə etməli idim? Boyun qaçırmaq 
qeyri-mümkün idi. Bu, adətə uyğun 
olmazdı. Mən özüm də onun yanına gedə 
bilməzdim. Çünki heç bu da “adətdən” 
deyildi. Amma o, mənimlə görüşməyə 
yol tapdı. Adamlarımla əlaqə yaratmağı 
bacardı və hamını məftun elədi. Bir gün 
o özü dəvət ilə bizə gəldi. “Adət” belə 
idi ki, mən gərək çölə çıxaydım və onu 
“utandırmayaydım”. Ancaq biz qaydanı 
pozmuşduq. Bunun özü də “qaydaya” 
görə olduqca pis idi. 

Mən quruyub qalmışdım. O, 
utanmamaq üçün sifətinin yarısını 
gizlətmişdi. Ancaq yavaş-yavaş üzünü 
tamamilə açdı ki, onu başdan-ayağa 
diqqətlə süzə və gözəlliyini qiymətləndirə 
bilim. O, həqiqətən də gözəl idi. Sakit, 
əgər belə demək mümkünsə, məhrəm bir 
gözəlliyi vardı. Ədası, xasiyyəti şirindi. 
Fikrimcə qılıqlı idi. Əzilib-büzülməsini, 
naz-qəmzəsini bildirən heç bir əlamət 
hiss olunmurdu. Ancaq o, qadın idi...

Bizim tanışlığımız sonra dostluq kimi 
davam etdi. Mənimkilər – gərək onları 
sadalayım: anam, bacım, xalam, bibim, 
əmiqızım, əmioğlumun arvadı – onu çox 
tərifləyirdilər. Amma tərif etməyə heç 
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söz də lazım deyildi. Mənə gəldikdə isə, 
susmağı üstün tuturdum. 

Günlərin birində o, hamımızı evinə 
– nahara dəvət etdi. “Adətə görə” mən 
getməməli idim, amma yenə də biz 
qanunu pozduq. Və bu qətiyyən mənim 
tərəfimdən olmamışdı. Bunu o zaman 
yaşlı bir adam “yerinə yetirmişdi”. 
Onda mənim 17 yaşım var idi. Bununla 
belə, ayrı bir otaqda əyləşdirilmişdim, 
çünki anam və ögey bacım məndən 
yaşmanırdılar. 

Amma məhz o, gəlib mənim əlimə 
su tökdü. Üstünə naxış vurulmuş su 
dolçasını əlində tutaraq, qarşımda diz 
çökdü, mənə gülümsədi və nəvazişli 
sözlər söylədi. Adımı xüsusi bir söz – 
“can” ilə – “mon âme” birlikdə tələffüz 
edirdi. 

O bunu istəsə də, istəməsə də “açıq 
qapı” prinsipinin əsası qoyulmuşdu və 
bu nahar yeməkləri artıq daha tez-tez 
olurdu. Bəzən onun evində, bəzən isə 
bizdə... 

Günlərin bir günü mənimlə bir 
neçə an tək qalanda o belə bir “təklif” 
etdi. Dedi ki, məni sevir və onunla 
evlənməyim üçün xahiş edir. Onun 
24 yaşı vardı və boşanmışdı. Mən 
ona bildirdim ki, hələ təhsilimi başa 
vurmamışam. “Gözləyərəm, – o dedi, 
– səninlə birlikdə hara desən gedərəm, 
hətta Rusetə də (yəni Rusiyaya)”. 

Bilmək, anlamaq lazım idi ki, rus 
dövləti “yüksək siyasi” məqsədlərlə 
Qafqaza universitet hədiyyə etmək, 
yaxud ali məktəb üçün bir bina 
bağışlamaq fikrində idi. Ancaq hələlik 
ehtiyat edirdi. Qafqazlıların nəinki ali 
təhsil almasını, hətta Rusetə (yaxud, 
xaricə) getməsini  istəyirdi...

Əvvəlcə sıxıntı keçirirdim, qəlbim 
başqa bir məhəbbətə doğru can atırdı. 
Öz Mari ya ma... Bir də ki ümumiyyətlə, 
heç evlənmək fikrim də yox idi. Mən 
“müs tə qil li yi mi” daha çox saxlamaq 
istəyirdim.

Eyni zamanda, bizim əhvalatımız – 
“sevgi romanımız” bu balaca şəhərin 
balaca məhəlləsində qısqanclığı və 
insanların hər şeyi bilmək həvəsini 
oyatmaqdan başqa heç bir şeyə 

yaramadı. Bir də bəzi fanatik, 
mövhumatçı qadınlar onların “namus 
hissini” təhqir etdiyimi, onların 
həmyerlilərini dilə tutub yoldan 
çıxartdığımı deyirdilər. 

Bir gecə yerli əhalidən olan iki nəfərlə 
qonaq otağında bir musiqi parçasını 
dinlədiyimiz zaman çöldən atılan böyük 
bir daşla salonun pəncərəsinin şüşəsi 
qırıldı. Qonaqlarım bu hadisədən çox 
məyus oldular. Bu şəhərin sakinləri öz 
qanunlarına görə məğrurluq etdiklərindən 
cəfəng bir məsələ ilə üz-üzə qalmışdılar. 
Əslində isə burada qaldığım iki ay ərzində 
məni hər gün müxtəlif evlərə günorta və 
axşam yeməklərinə dəvət edirdilər. 

Adamlarım təcavüzkarların axtarışı 
üçün bayıra çıxdılar, tapmadıqlarında 
söyə-söyə gəldilər. Daşatanların ünvanına 
“qorxağın biri qorxaq”, “alçaq”,  
“anasının tumanının altında gizlənən” və 
s. kimi sözləri deyə-deyə gedirdilər. Hər 
ehtimala qarşı tapançalarının maqazinini 
də boşaldırdılar...

Başqa bir gün, yaşadığımız yerlə 
üzbəüz kiçik bir təpədə bir gənc bəy 
ilə gəzişərkən bizi bir nəfər qarşıladı – 
görünüşündən yerli adama oxşayırdı. 
Yaltaqcasına və şit-şit bizdən soruşdu: 
“Ağalar, burda neyləyirsiniz?” Həmin 
an sanki baxışı ilə evi ilə aramızdakı 
məsafəni ölçdü. Amma cavab vermək 
üçün heç  macal da vermədi və dərhal 
əlavə etdi: “Bilirsiniz, məhəllənin 
qadınlarına gözünü zilləyib baxmaq yaxşı 
iş deyil”.

Səsinin tonu ilə sözlər ziddiyyət təşkil 
edir, bir-birinə uyuşmurdu. Amma mən 
elə əvvəlcədən başa düşmüşdüm ki, 
o, italyan restoranının sahibi “Qonkur 
qardaşları”na oxşayır: o da zəhlətökən 
dilənçini nəvazişlə çıxışa tərəf itələyirdi. 
Bu ölkədə hər kəs mehribanıqla və xoş 
qılıqla sözünə əməl elətdirir. 

Mənim qanı qaynayan yoldaşım adamı 
ələ salırmış kimi görünən bu adamdan 
soruşdu: 

 – Dostum, hələ bir deyin görək, 
bizimlə bu tonda danışan kimdir?

O təmkinlə demisindən dərin qüllab 
vurub tüstüsünü havaya buraxdı, yerə 
tüpürdü, həmişəki kimi barışdırıcı, 
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mülayim tərzdə cavab verdi:
– Yaxşı, fərz edək ki, mən bu ölkənin 

general qubernatoruyam, – o, “yaranal” 
deyirdi və o gözlərini bizdən çəkmədən 
ədəbsiz halda danışaraq sözlərinə ara da 
vermirdi .

Güclü müqavimətdən, qonağına 
qarşı acıqlı münasibətdən təhqir 
olunmuş yoldaşımın reaksiyasından  
qorxub ehtiyat edərək və yerli sakinlər 
arasında bir əcnəbiylə münaqişənin 
yaranmasını istəməyərək ondan 
gəzintimizi davam etdirməyi xahiş 
etdim. O, bu acığı ürəyində saxlayaraq 
nəyə görəsə mənimlə razılaşdı, ancaq 
bu kiçik münaqişə başqa bir “məntiqi” 
məcra ilə başa çatmalı oldu. Bir neçə 
ildən sonra mən dostumu Bakıda 
gördüm (o, diplomatik missiyadan 
vəzifə tapşırığını yerinə yetirmək üçün 
Türkiyəyə qayıdırdı). Biz uzun müddət 
ədəbiyyatdan, siyasətdən, təhsildən, 
jurnalistikadan  danışdıq. Elə ki ayrılıq 
vaxtı yetişdi, o, qapının kandarından 
mənə dedi: 

– Yeri gəlmişkən, bilirsiniz o zaman 
mən bu işi necə yoluna qoydum? Onu 
xəncərlə tikə-tikə elədim.

– Kimi axı?
– Lənətə gəlmiş yaranalı, – o, 

gülümsəyərək cavab verdi. 
...Mənim qızğın pərəstişkarımla 

münasibətlərimin sonu çatırdı. O, 
artıq başa düşürdü ki, mən qa yıt-
maq məqamındaydım. Ancaq ümidini 
itirmirdi. Yola düşüb ayrılan zaman ona 
əbədi olaraq vida etdim. O isə sadəcə 
olaraq ağladı, ancaq ovqatı çox təlx idi.

– Mən səni sevirdim, gözüm həmişə 
səndə idi və in di də məni qoyub gedirsən, 
– dedi və daha sonra, – Görüm səni özün 
də xoşbəxt ol mayasan! – deyə əlavə etdi. 

O, “məhəbbətinə” baxmayaraq elə 
qəddar idi ki, mənə qarşı lənəti, bəd-
bəxtlik gətirən nifrini gizlədə bilmədi.

Mədəniyyətcə geri qalmış, ancaq 
özünü düşünən ey kinli qadın, sən bəlkə 
də istəyinə çata bilərdin!

***
Vəhşi, gözəl coğrafi landşaft, vadiləri, 

uçurumları, dağ çayları və sair ilə dolu bir 

yer... Mən bir dağın zirvəsinə çıxmışam. 
Qardaşım başqa adamlarla aşağıdadır, 
ancaq onu görmürəm. Bir az sonra 
axtarıb tapıram. O, boynunda pul kisəsi 
daşıyan itimizi gəzdirir. Meyvə ilə bol 
olan bağımızdan keçib gedirik. Kolların 
üstündə yetişmiş armuda oxşayan, 
pomidor kimi meyvələr var. Onlar 
az qala elə gözümüzün qabağındaca 
yetişirlər. 

...Bütün bunları qardaşım üçün 
qoruyub saxladığıma görə özümü xoşbəxt 
sayıram. 

İki həftə düşərgə saldığımız, 
mineral suyu ilə adamı valeh edən 
bu coğrafi məkanı xatırlayıram... 
Möcüzəli keyfiyyətləri olan, turş dadı 
və karbon qazlı olan bu su bütün hər 
yerdə məşhurdur. Ancaq münasib 
təchizatları olan müalicə mərkəzi, ya da 
düşərgə yaratmaq fikri heç kimin ağlına 
gəlmir. Əslində bunları təşkil etmək o 
qədər də çətin məsələ deyil. Hər şey 
var, ancaq həvəskar adam lazımdır... 
Burada canlanma yayda başlayır: mədə 
pozğunluğu, qaraciyər və artrik xəstəliyi 
olanlar müəyyən vaxtlarda gəlib bir 
müddət düşərgə salırlar. Bu bölgənin 
başlıca əhəmiyyəti iki şəhəri birləşdirən 
böyük yolun kənarında yerləşməsidir. 
Bura gələnlər azacıq dayanır, sərfəli 
xərclə keyflə məşğul olurlar. 

Nəhayət, rayon otlaq yerlərilə 
zəngindir. Bu düzənliklərdə yaşayan 
kəndlilər öz heyvanlarını bura gətirirlər. 

Biz iki dəstəyik, hərəmiz bir çadırda 
sığınmışıq. Bizimkində mən, arvadım, 
qardaşım, onun arvadı və əmimlə dayım 
qalır. Onlar da təxminən bizim kimi 
cavandırlar. O biri çadırda Həmidə xanım 
sığınmışdır. O, ermənilərlə qanlı döyüşdə 
cəsarətlə ad qazanmış biridir. İki gözəl 
qızı, cavan oğlu və nəhayət, qulluqçusu 
da onunla birlikdədir. Bulağın və gözəl 
təbiətin qoynunda iştahla yeyir, istirahətin 
və təbiətdən alınan “keyfin” dadını 
çıxarırdılar. Biri qaldıqları çadırı qoruyur, 
qalanları isə səhər yeməyindən sonra 
bütün günü gəzirdilər. Çünki bu yerlər 
avara-avara gəzənlərlə və quldurlarla 
dolu olurdu. Sonra yerdəyişmə edilir, bu 
dəfə də o biri dəstə gəzməyə çıxır, ya da 
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çiyələk yığmağa yollanırdı. Günortaya 
yaxın gəzməyə çıxanlar gözəl əhvali-
ruhiyyə ilə, mahnı oxuya-oxuya, gülə-
gülə qayıdırdılar. 

Gəzməyə gedənlər elə ki dərələrin 
arxasına keçdilər, onları görmək 
mümkün olmurdu. Ancaq dörd tərəfdən 
dağlarla əhatələnmiş bu yerdə onların 
nə danışdıqlarını, gülüşlərini açıq-aydın 
eşitmək olurdu. Hətta çox uzaqda 
olsaydılar belə... 

Qardaşımın səsi həmişə qulaqlarımda 
səslənir: “Samovar, samovar!” 
Samovar onları gözləyirdi. Çay içilib 
qurtarandan sonra musiqi proqramı, 
rəqs başlanırdı. Həkim dayım tar çalır, 
mühəndis qardaşımla mən isə öz vokal 
istedadlarımızı göstərir və peşəkar 
xanəndələr kimi muğamat oxuyurduq. 
Nəhayət, qadın dostumuzun gözəl 
qızlarının ikisi də hər tərəfdən “səsə 
gəlmiş” tamaşaçıları valeh edərək rəqs 
edirdilər. Gəzinti və musiqi arasında 
hamı bir-birinə məzəli əhvalatlar, lətifələr 
danışır, kəsilmək bilməyən gülüşlər ətrafa 
yayılırdı...

Mühəndis dayımız məharətlə 
qaraçıların – meymunların, ayıların 
təqlidini çıxaran, yaxud məzəli əhvalatlar, 
macəraları danışan qadınları yamsılayırdı. 
Onlar camaat qarşısında təntənəli 
çıxış zamanı həmişə ikibaşlı cümlələr 
işlədir, heyvanlarına ölkənin görkəmli 

adamlarının adını verirdilər.
Günlərin bir günündə, bulağın 

yaxınlığında rast gəldiyimiz bir qoca, yaşlı 
kəndlinin bizə verdiyi şəbihli cavab çox 
məzəli bir əhvalata çevrildi. Biz ondan 
uzaqda görünən dağın adını soruşduq. 
O isə gözlərini göstərilən tərəfə zilləyib 
baxdı, əlini qaldırıb günəşin şüalarından 
qorunmaq üçün qaşının üstünə qoydu, 
bir müddət sakitcə durdu və dedi: “Allaha 
and olsun, sizə yalan demiş olaram, 
saqqalımın bu ağ vaxtında... Bilmirəm”. 
Ona verdiyimiz başqa  sualımza da o, 
eyni cavabı verdi. Bununla belə, bu qoca 
iltifatlı adama bənzəyirdi. Açıq-aydın 
görünürdü ki, bilmək istədiyimiz hər şeyə 
qaneedici cavab verə bilmədiyi üçün 
qəmlənir, daxilən əzab. Axırda uşaqlar 
özlərini saxlaya bilməyib şaqqanaq 
çəkərək güldülər. Biz isə özümüzü 
çətinliklə də olsa zəbt etdik. 

Biz havadan məst olaraq bu 
kölgəliklərdə qaçaqların atdıqları güllə 
səslərinin altında yatırdıq. Bu dəfə 
nədənsə qacaq-quldurlar mala-heyvana 
tez-tez həmlə edirdilər. Kəndlilər isə var-
dövlətlərini müdafiə etməyə çalışırdılar. 
Ona görə də atışma düşürdü. Demək 
olar ki, hər gecə eyni şey təkrar 
olunurdu. 

Bu il quldurların törətdikləri əməllər 
daha səs-küylü idi və xüsusi olaraq 
duyulurdu. Rayon rəhbəri, komissarlar, 
milis xidməti də daxil olmaqla yerli 
hakimiyyət quldurlar qarşısında gücsüz 
qalmışdı. Yüz nəfərə qədər hərbçi kazakı 
işə cəlb etmiş,  amma yenə də tələfat 
vermişdi. Fars körfəzindən kömək 
gəlməsini gözləyirdilər. 

Əslində, biz onların ana yol ilə keçib 
getdiklərini görmüşdük. Ancaq gecə  
atışmalar dayanmadan davam edirdi. 
Ən azından bizim düşərgədə istirahət 
etdiyimiz müddətdə axıra kimi də eşidildi. 

Bir gün dayım ilə birlikdə atlanıb 
yaylaqda olan tanış bir bəyə baş çəkməyə 
getdik. Onun düşdüyü yer bizimkindən 
bir neçə kilometr aralıda idi. Dağın 
zirvəsinə təzəcə çatmışdıq ki, yamac bizi 
sığınacaq kimi qoynuna aldı. Elə bu vaxt 
bəyin ailəsi və kəndliləri ilə, daşınan və 
“daşınmaz” əmlakı ilə birlikdə bizə tərəf 

Üzeyir Hacıbəyli
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gəldiyini gördük. Onlar qaçaqların az 
qala hər gün baş verən həmlələrinə dözə 
bilmədiklərindən, daha az adam olan 
başqa bir yerə gedirdilər. 

Nəticədə öyrəndik ki, həmlə edən 
dəstələr qaçaqların müdafiə etdikləri 
bir qəsri mühasirəyə alıblar. Haqqında 
söhbət gedən kənd İran sərhədinə 
qədər uzanıb gedən böyük meşənin 
kənarında yerləşirdi. Bu kəndin sakinləri 
əvvəllər rusların irəliləməsinə bir neçə 
gün müqavimət göstərmiş, ancaq 
sonra gücləri zəifləmiş və ruslar kəndə 
daxil olan vaxt orada yalnız qocaları və 
uşaqları görmüşlər. Adamlar isə artıq 
Arazı (Zaqafqaziya ilə İran arasında 
sərhəd boyu çayı) keçib getmişdilər. 

Quldurlara qarşı əməliyyatlar zamanı 
həmvətənlərimizdən biri olan bir polis 
komissarına baş çəkdik. Bu, gözəl, 
xeyirxah, saçları çallaşsa da cavan olan, 
uca qamətli, boylu-buxunlu bir insan idi. 
O, öz adını dedi və biz onu tanıdıq: Abas 
bəy bizim qonşumuz idi. O da bizi tanıdı. 
Biz onunla naharda xeyli araq vurduq. 
Sonra o gülə-gülə iki gülbəsəri (xiyarı) 
bir-birinin üstünə dik qoyaraq dedi: “Sizi 
axırıncı dəfə görəndə bundan böyük  
deyildiniz”. 

Həqiqətən də biz çətinliklə də olsa 
onların evində Abasın kiçik qardaşı ilə 
atılıb-düşdüyümüz zaman qonşu otaqdan 
səs-küy eşitdiyimiz o günü xatırladıq: 
bu, Abasın həbsxanadan azad olunması 
münasibətilə təşkil olunmuş ziyafətdə 
Abasın valideynlərinin səsi idi. Abas 
yüksək rütbəli bir rus çinovnikinə qarşı 
təşkil olunmuş nümayişdə özünü “pis 
apardığına” görə tutulub saxlanılmışdı. 
Mən xüsusilə yazıq ananın böyük 
sevincini yaxşı xatırlayırdım.

Amma ananın sevinci çox çəkmədi: 
Abas bəy seyrə çıxdığı vaxt – həmişə 
içkinin təsirində olduğundan – öz 
əməkdaşlarından birini tərk-silah edib 
öldürmüşdü. 

Onu da demək lazımdır ki, “meyvə 
suyu“ olan şərab müsəlman dininə görə 
qadağandır. O bir çox belə hörmətli 
ailələri məhv etmişdir. “İtaətsiz”, 
“özbaşına” oğullar öz evlərində 
valideynlərinin yanında ondan istifadə 
etməyə cürət edə bilmədiklərindən, kənar 

yerlərdə içirdilər. Məhz buna görədir 
ki, şərab istər-istəməz cəmiyyətə “keyf” 
sözü kimi daxil olmuşdur. Alkoqol bizə 
xarakterik olan həssaslıq qabiliyyətini 
kəskinləşdirmişdir. 

Ən adi və alçaq hərəkətlər faciələrin 
törənməsinə səbəb olur. Nə qədər ki, 
bu ölkədə tüfəng, tapança, xəncər kimi 
öldürücü silahlarla ağıllı davranmaq 
qaydası yerinə yetirilmir, deməli, yumruq 
davasını saxlamadan hələ çox çirkab 
davasına keçiləcəkdir. Buna görə də nə 
qədər kübar nəslin gəncləri heç bir şeyə 
görə çürüyüb məhv olurlar. 

Abas bəy bu dəfə katorqa işlərinə görə 
məcburi olaraq Sibirə göndərilmişdir. 
Anası o qədər gözyaşı axıtmışdır ki, 
axırda kor olmuşdur. Elə bu ərəfədə də 
Yaponiya ilə müharibə başlanmışdır. 

Abas bəy dərhal əlverişli cəbhə – 
döyüş nöqtəsi tapmış, könüllü olaraq 
müharibəyə getmiş, yaponlarla 
vuruşmuş və heyrətli, möcüzəli igidliklər 
göstərmiş, xidməti işdə kiçik leytenant 
rütbəsini qazanmış və bir daha öz 
məhkumluğundan söhbət açmamışdır. 
1914-cü il müharibəsində  könüllü kimi 
tatar (azərbaycanlı – Ş.Z.) alayında – 
məşhur “vəhşi diviziya”da vuruşmuşdur.

Onun kiçik qardaşı, mənim yoldaşım 
öz yaşına görə hərbçi vəzifəsini yerinə 
yetirə bilməmişdir. Onu bir rayona 
pristav təyin etmişlər və o bu işdə 
səs-küylü, qərəzli elementlərə qarşı 
əməliyyatda, bizim cəbhədə iştirak 
etmişdir. 

Onun Saleh bəy adlı bir qardaşı 
da vardı. Mənim cavan əmilərimlə 
sinif yoldaşı olmuşdu, özü də çox 
gözəl oğlan idi. Əsl romantik ruhlu 
rəssam və gözəl ləzginka (çərkəzlərin 
rəqsi) oynayan rəqqas idi. Macəra 
axtaran adamdı. Bu xasiyyəti onu 
da Yaponiya ilə müharibədə iştirak 
edən könüllülər sırasına aparıb 
çıxartdı. Bir çox döyüşlərdə fərqləndi, 
ancaq daha sonra, hərbi intizamda 
cinayət etdiyinə və öz rəhbərlərinin 
əmrinə riayət etmədiyinə görə intihar 
etmiş, gülləni beyninə vurmuşdur.                                                                                                                                       
     Beləliklə, bütün bacarıqları ilə birlikdə 
bu istedadlı cavan kiminsə güdazına 
gedib məhv oldu.  
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                     Ənzəli O-hajiki

Aba atma

Dünyanın ən maraqlı oyunları

Oyunda püşkü tapmaq yolu ilə 
kim uduzarsa, o, belini əyir və qalan 
oyunçular üç-dörd metr aralıda sıraya 
düzülürlər.Hər biri əyilənin belindən 
atlanır, oyunçular hər dəfə aşağıdakı 
sözləri dönə-dönə deyir və dediklərinə 
əməl edirlər. 
 
    Birdə - Ənzəli hay ənzəli. 
İkidə - Xan əkbəri 
Üçdə - Xoruz banladı: qu-qulu-qu! 
Dörddə - Yanbız əzərlər. 
Beşdə - Taxta çıxarlar. 
Bu zaman oyunçu «yatan» oyunçunun 
belində oturur və soruşur: - Minim, ya 
düşüm? 
 
     Əyilən: -Min və ya düş! - deyir. Oyun 
yenə davam edir. 
 
     Altıda - Əl, üst, baş dəyməsin. 
 
Yeddidə - Tayəl keçərlər, 
 
Səkkizdə - Papaq qoyarlar. 
 
      Doqquzda isə hamı əyilənin belinə 
minir, kim yıxılarsa, onun qulaqlarını 
dartırlar. Oyun keçirilərkən kim bu 
deyilənlərə əməl edə bilməsə «yatan»ı 
əvəz etməli olur.

Yaponlara məxsus oyun növüdür. 
Bu oyun bütün Asiyada geniş yayılıb. 
O-hajiki kiçik şüşə toplar vasitəsilə 
oynanılır. Hansı oyunçu digərinin topunu 
vura bilsə, qalib sayılır. Türklərdə bu 
oyun misket kimi oynanılır.

Bu oyun Türkiyədə geniş yayılıb. 
Adətən uşaqlarla yanaşı böyüklər də 
oynayır. Aba atmada parçaları bir-birinə 
dolayıb top düzəldirlər. Daha sonra o 
topla oyunçular bir-birilərini vurmağa 
çalışırlar.
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Baquenauider 

Qo oyunu

Daş-quti 

Baharbənd

Çin üzük oyunudur. Oyunçu burada 
taxta labirintə bağlı olan üzüyü oradan 
çıxarmalıdır. İlk baxışdan asan görünsə, 
də bunun üçün çox fikirləşmək və 
staregiya qurmaq lazımdır. Hər kiçik səhv 
oyunu yenidən başlamağınıza səbəb ola 
bilər. Bu labirintlər həm satılır, həm də 
istəyənlər özləri düzəldə bilir.

Bir  Şərqi Asiyada tanınmış stolüstü 
oyunu. Qədim Çində yaranmış 
və taxta lövhə üzərində keçirilən 
strateji dama oyununa bənzəyir. Qo 
iki nəfər ilə oynanılır. Qo oyunu 
üçün nəzərdə tutulmuş ənənəvi lövhə 
taxtadan olur və qoban adlanır. Daşlar 
lövhənin üzərində çəkilmiş bir-birinə 
perpendikulyar xətlərin kəsişmə 
nöqtəsində yerləşir. Daşlar linzayabənzər 
formada olur. Qonşu olan daşlar  
bir-birinə çox yaxın olur və hətta  
bir-birinə toxunur.Yaponlar bu oyuna İqo 
adını veriblər.

Stolüstündə oynanılan strategiya 
oyunudur. Hindistana məxsus bu oyun 
iki nəfərlə oynanılır. Müxtəlif ölçülü 
taxta fiqurlar üzərində oynanılan oyunda 
oyunçu rəqib daşlarını udmalıdır.

Baharbənd əsasən Novruz bayramında 
oynanılan, geniş yayılmış atüstü 
oyunlardan biridir. Yaz aylarına təsadüf 
etdiyi üçün Baharbənd adlanır.Çapar 
atı asta və yaxud çaparaq sürür, eyni 
zamanda bir-birinin ardınca çuxasını, 
arxalığını, çarıqlarını, kəmər və xəncərini 
çıxarıb yerə atır. Təyin edilmiş məsafəyə 
çatanda atı geri göndərib gəldiyi yolu 
qayıdır. Atı dayandırmadan yerə atdığı 
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Qaç-qurtul

Dirədöymə
Aşıq-aşıq

əşyaları yığmalı və yenidən geyinməlidir. 
Bu əməliyyatı ən tez yerinə yetirən atlı 
qalib sayılır. Oyun daha çox Qarabağda 
meşə ilə əhatə olunmuş “bənd” adlı 
dağətəyi düzənlikdə keçirilir. Bəndlərdə 
at sürmək təhlükəli olduğuna görə, bu 
oyunda adətən mahir çaparlar iştirak 
edir.

Türkiyədə geniş yayılmış bu oyunda 
ilk oyunçu müəyyən edildikdən sonra 
(adətən həmin oyunçu sanamalar 
vasitəsilə seçilir) digər oyunçular bir 
cərgədə, arxa-arxaya düzülürlər. Sıranın 
başında dayanan oyunçu ilk oyunçunun 
diqqətini çəkmədən qaçmağa başlayır. 
Əgər ilk oyunçu həmin oyunçunu tuta 
bilsə, o digər oyunçuların cərgəsinə 
qatılır və tutulan oyunçu ilk oyunçu olur. 
Əgər qaçan oyunçu tutulmadan digər 
oyunçuların yanına qayıda bilərsə, onda 
əvvəlki oyunçu öz rolunda qalır. Və oyun 
hər dəfə ilk sırada dayanan oyunçunun 
qaçması ilə başlayır və ilk oyunçu 
onlardan birini tutana qədər davam edir.

Azərbaycanda əsasən bayramlarda və 
digər el şənliklərində gənclər və 
uşaqlar arasında geniş yayılmış qədim 
oyun növüdür. Bu oyunu uşaqlarla 
yanaşı cavanlar da oynayırlar. 
«Dirədöymə» oyunu Naxçıvanda «Cızıq 
tutması», Muğan bölgəsində 
«Cızıqdançıxma», Bakıda «Qayışçapdı» 
(«Qayışaldı»), Göyçayda «Turaoynu» 
(«Tuladöydü») və s. adlarla məlumdur. 
Uşaqlar iki dəstəyə ayrılıb, bir dairəvi 
cizgi çəkir və qürrə atırlar. Qürrə hansı 
dəstəyə düşsə o dəstə mərəyə (dairəyə) 

girir. Uşaqlar hərəsi ayağının altına 
bir toqqa qoyur. Dairədən kənarda 
qalanlar toqqanı götürməyə çalışırlar. 
Dairədəkilər isə ayaqla vurur, toqqaları 
götürməyə yol vermirlər. Dairənin 
içərisində olanlar kənardakılardan birini 
ayaqla vursa, dairədəki uşaqlar kənara 
çıxır, kənardakılar dairəyə girirlər. 
Kənardakı oyunçu içəridəkilərdən 
birini əli ilə tutub dairədən çıxara bilsə, 
onu bir nəfərə həvalə edib saxladır və 
yiyəsiz qalmış toqqanı götürməyə cəhd 
edir. Bu zaman içəridəkilər həm öz 
toqqalarını, həm də çöldəki yoldaşlarının 
toqqasını qorumalı olurlar. Yaxud əksinə, 
içəridəkilər çöldəkilərdən birini fəndlə 
tutub dairəyə salsalar, dəstələr yerlərini 
dəyişməli olurlar. Dairədən kənardakı 
uşaqlardan biri toqqanı ələ keçirsə, 
dairənin içərisində olan uşaqları toqqa ilə 
vurur, ayaqları altındakı toqqaları kənara 
çıxarıb götürməyə çalışırlar. Hansı dəstə 
toqqaları tamam ələ keçirsə qələbə 
qazanır. Dairədəkilər ayaqlarından biri 
cızıqdan çıxmamaq şərti ilə çöldəkilərdən 
birini digər ayağı ilə vurana qədər 
çöldəkilər içəridəkiləri toqqa ilə döyürlər.

Qoyun, quzu və keçilərin arxa 
ayaqlarında dizində olan sümüklə 
oynanan tarixi bir türk oyunudur. Oyun 
Orta Asiya, Azərbaycan, Türkiyə, 
Kərkükdə yaşayan türklər arasında hələ 
də oynanılır.

Oyun zamanı torpaq üzərində bir 
dairə çəkilir. Dairənin ortasında üfüqi 
xətt boyu “aşıq” adlanan sümüklər 
düzülür və oyunçular əllərində öz aşıqları 
ilə düzlümüş aşıqları vururlar. Atılan 
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aşığın ağır olması üçün onun orta yerinə 
qurğuşun tökülür. Dairə içərisindəki 
aşıqlar dairənin kənarından çıxarsa bir 
xal sayılır. 
     Bu hal növbə ilə təkrarlanır. Yaxşı 
aşıq oynayanlar hətta bir metrlik 
məsafədən çırtma ilə öz aşığını başqa 
aşığa tuşlayıb vurar, aşığı aşırmaqla 
udardı. Aşığın alçı durması üçün 
onu ayaqqabının altına böyrü üstdə 
qoyub, asfalt yolun üstündə sürtməklə 
cilalayardılar. Yaxşı cilalanan aşıq necə 
atsan toxan yox, mütləq alçı durardı. 
Monqolustanda bu oyuna Şaqin 
Naadqai deyilir.

Baharbənd

Tanqram

Manqala

Əjdahanın quyruğun qopartmaq

Yapon şahmatı kimi tanınır. Ancaq 
oyunun qaydaları adi şahmata nisbəttə 
çox qarışıqdı. Oyun 81 xana üzərində 
20 daşla oynanılır.  Burada rəqibin daşını 
udduqda öz komandana daxil etmək olur.

Oyunu Çin, İndoneziya kimi ölkələrdə 
geniş yayılıb. Bu oyun iki və daha çox 
komanda ilə oynanılır. Hər komanda bir 
başçı seçir, daha sonra digər üzvləri həmin 
başçının arxasında sıra ilə dayanaraq 
əllərini bir-birinin çiyninə qoyurlar. 

Son oyunçunun arxasına kiçik parça 
bağlayırlar. Daha sonra iki komanda da o 
parçanı qoparmağa çalışır. Ancaq oyunun 
qaydalarına görə çiynindəki əli çəkmək 
qadağandır. Bu oyun iki üç komanda 
oynanılanda daha maraqlı olur.

Oyunu Çinin qədim oyunlarından 
hesab olunur. Bu oyunda müxtəlif ölçülü 
həndəsi fiqurlardan istifadə olunur. 
Ənənəvi oyunda adətən 7 fiqur olur ki, 
bunlar da öz növbəsində Günəş, Ay, 
Mars, Yupiter, Saturn, Merkur və Venusu 
simvolizə etdiyi deyilir. Oyunda bir böyük 
həndəsi fiqur verilir, kim tez bir şəkildə 
yeddi fiqurla həmin verilən parçanı 
düzəldə bilsə, qalib elan edilir.

Türk oyunudur. İraqda bu oyunun 
bənzəri olan Halusa, Fələstində isə El-
manqala oynanılır. Misirdə Manqala 
adlı ancaq qaydaları tamamilə fərqli bir 
oyun da var. Oyunda 12 oyuq olur. Hər 
oyunçu öz oyuğuna 4 daş qoyar. Birinci 
oyunçu öz tərəfindəki çuxurlardan birini 
seçər və əlindəki daşları saat əqrəbinin 
əksi istiqamətində hər çuxura birini 
qoyar. Əgər sonuncu daş öz tərəfindəki 
çuxura düşərsə,həmin oyunçu qazanmış 
olur. Yox əgər boş bir çuxura düşərsə, 
rəqib bütün daşları götürər. Oyun bu 
yolla davam edir.
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ƏDƏBİ CƏRƏYANLARDAN BİR AZ...

Elxan Nəcəfov

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 4-cü buraxılışında

XX əsrin əvvəllərində Fransada 
meydana gəlmiş ədəbi-nəzəri 
cərəyanlardan biri strukturalizmdir. 
Strukturalizm ilk mənbəyini İsveçrə 
dilçisi Ferdenand Bonyor de Sössürün 
dilçilik təlimindən almışdır. Strukturalizm 
formalist cərəyan olmuşdur. Bədii 
mətndə işarələrin uyğunluğunu 
(sintaqmoları) və birləşmələrini 
(paradiqmaları) öyrənmişdir. 
Strukturalizm ədəbiyyatı ayrıca 
mətn, hərflərin, işarələrin, səslərin, 
cümlələrin sistemi kimi götürmüş, 
onu tarixilikdən ayırmışdır. Struktur 
poetika öz qaydalarını ədəbiyyatın 
məzmununda yox, onun bədii mətninin 
daxilində axtarırdı. Hər bir əsər əslində 
yarandığı şəkildə mövcud olan abstrakt 
strukturdur, dil işarələrinin sistemidir. 
R.Yakobson, V.Şklovski, U.Tnyanov və 
başqaları öz əsərləri ilə strukturalizmi 
ədəbiyyatşünaslıq sahəsində cərəyana 
çevirmişlər. Həmçinin Yuri Lotman 
“Bədii mətnin təhlili”, “Poetik mətnin 
strukturu” monoqrafiyalarını yazmışdır. 

Neoklassisizm  isə Qərb və 
Amerika ədəbiyyatında yayılmış ədəbi 
cərəyandır.  Ədəbiyyatda neoklassisizmin 
məhdud bir dövrü – 1890-1900-cü 
illərin ortasını  əhatə edən cərəyan kimi 
götürülür. Neoklassisizm antik obraz 
və motivlərdən, süjet və konfliktlərdən 
istifadəyə əsaslanan ideya-üslub 

prinsipidir. Ötən əsrin 30-cu illərində 
ABŞ ədəbiyyatındakı  “yeni humanizm”  
də neoklassisizmin bir növü idi.

U.Tnyanov 
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Fransada yaranmış primitivizm 
cərəyanı  futurizmə qarşı dururdu.  
İncəsənətin bir çox sahələrinə aid olan 
cərəyan idi. Bu cərəyanın nümayəndələri 
insanın ibtidai həyat tərzini, keçmişini 
üstün tutur. Sənaye və texnologiyanın 
əleyhinə çıxmış olurlar. Onlar “nə varsa 
vəhşi həyatda – on min il əvvəlki həyatda 
var” deyirdilər. Türkiyə ədəbiyyatında 
Orxan Vəlinin poetikasında primitivizm 
cərayanı təzahür olunub.

XX əsrin bədii mədəniyyətində 
avanqard cərəyanlardan biri sürrealizm 
(fr. surrerealisme – realizmin fövqü) 
cərəyanı idi. XX əsrin 20-ci illərində 
Fransada təşəkkül tapmışdır. Yazıçılardan 
G.Appoliner («sürrealizm» terminini ilk 
dəfə o, işlətmişdir), L.Araqon, P.Elüar, 
R.Desnos və başqaları bu cərəyanın 
baniləri hesab olunurlar.  Avropa 
avanqardının sonuncu cərəyanı olan 
sürrealizm (1924-1940) simvolizmin, 
ekspressionizmin və dadaizmin təsiri 
altında təşəkkül tapmışdır.  Sürrealistlər 
instinktləri, xəstə əhvali-ruhiyyəni, 
sayıqlama, fantastik yuxuları, dəhşətli 
qarabasma və eybəcər röyaları bədii 
yaradıcılığın başlıca mənbəyi və estetik 
prinsipi sayırdılar. Sürrealizmə qəribəlik, 
irrosionallıq, standartlara cavab 

verməmək xarakterikdir. Bu dövrdə şair 
və rəssamlar müharibənin dəhşətlərindən 
təsirlənib şüurdankənar arzular dünyasına 
yönəlmişdilər. Bu cərəyanın müxtəlif 
növlərinin olmasına baxmayaraq, əsas 
məqsədi instiktin yaradıcı qüvvəsinin 
və şüurdan üstün olmasının azadlığıdır.
Sürrealizmin banilərindən birinin fikrincə 
«ruhi xəstələr əsil sürrealistlərdir».  
    1837-1901-ci illərdə İngiltərədə 
şahzadə Viktoriyanın olduğu dövrlərdir. 
Şahzadə olduğu gündən etibarən o 

dövrü Viktoriya dövrü adlandırıb. Bu 
dövr sənayenin yüksəlişi və Britaniya 
imperatorluğunun zirvəsi olaraq qəbul 
edilir. Həmin vaxt sənətə və ədəbiyyata 
yalnız bir əyləncə növü kimi baxılırdı. Bu 
dövrdə viktorianizm adlı ədəbi cərəyan 
yaranır. Bu cərəyan İngiltərədə şahzadə 
Viktoriya dövrünün prinsiplərinin 
ifadəçisi olur. Bir çox mənfi cəhətləri 
olan bu dövrün ən mənfi cəhəti isə dar 
düşüncəlilik olmuşdur. Aşağı sinif şəxslərə 
hörmətsizlik, sevgisiz ailə həyatı qurmaq 
və s. bu cərəyanın özəllikləri idi. 
 
Hazırladı: Elxan Nəcəfov

Ferdenand Bonyor de Sössürün

Yuri Lotman
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12 ən yaxşı detektiv film 
Detektiv yazıçı Müşfiq XAN 12 ən yaxşı detektiv filmi seçir:

“Yeddi”
Orijinal adı: “Se7en” (1995)

Rejissor: David Fincher

Bred Pit və Morqan Frimanın eyni filmdə yer aldığı ekran işidir. Xəfiyyə 
rolunda olan iki qəhrəman ağıllı və hiyləgər qatilin axtarışındadır. Ad və treyleri 
tamaşaçıya klişe kimi görünsə də, əslində filmin irəliləyən dəqiqələrində necə 

möhtəşəm qurğu və süjetə malik olduğunu, yaddaşında necə dərin iz sala 
biləcəyini hiss edir. Film qaranlıq və sirli səhnələri ilə  

olduqca maraqlıdır.

“Şerlok Holms”
Orijinal adı: “Sherlock Holmes” (2009)

Rejissor: Guy Ritchie

Dünyaca məhşur detektiv ustası Artur Konan Doylun yaratdığı əfsanə 
xəfiyyə Şerlok Holmsun nisbətən müasirləşdirilərək ekranlara gətirdiyi 

bu film milyonlarla seyredicinin böyük marağına səbəb oldu. Şübhəsiz ki, 
Şerlok Holmsu vazkeçilməz edən əsərlərindəki zəkasının, analitik düşünmə 

qabiliyyətinin filmdə də öz əksini tapmasıdır. Bu arada Şerlok Holms obrazının 
Robert Doneyə, Doktor Vatson obrazının isə Jüde Loya həvalə edilməsinin 

olduqca uğurlu seçim olduğunu da mütləq vurğulamaq lazımdır.
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 “L.A. Gizli”
Orijinal adı: “L.A. Confidential” (1997)

Rejissor: Curtis Hanson

Film 1950-ci illərdə Los Ancelsdə yeraltı dünyasının tanınmış simaları 
arasındakı liderlik savaşı ilə başlayıb, bu olayları araşdırmaq üçün 

görəvləndirilən L.A. Polis İdarəsindən üç polis əməkdaşının hadisəyə qarışması 
ilə davam edir. Möhtəşəm aktyor heyətinə sahib olan film onlarla mükafat da 

daxil olmaqla, 2 Oskar almışdır.

 “Kamera”
Orijinal adı: “The Cell” (2000)

Rejissor: Tarsem Singh

Vinsent Donofrio adlı silsilə qatil qaçırdığı son qurbanını öldürə bilmədən 
komaya girir. Arxasınca heç bir ipucu buraxmayan qurbanı tapmaq üçün 

indiyə qədər sınaqdan çıxarılmamış bir üsuldan istifadə ediləcəkdir. Terapevt 
rolunda Cenifer Lopez qatilin altşüuruna girərək ipucları tapmağa çalışır. 
Bu sırada bir qatilin şüuraltısının düşünüb anladıqlarından daha təhlükəli 

olduqlarını öyrənirlər.
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 “Zodiak”
Orijinal adı: “Zodiac” (2007)

Rejissor: David Fincher

Robert Kratsmitin eyniadlı əsəri əsasında ərsəyə gələn filmdir. Bu əsər 60-
cı illərin sonunda Amerikada silsilə cinayətlər törədən və “Zodiak” ləqəbi ilə 

xatırlanan qatilin həyat hekayəsini əks etdirir. Bu janrda “silsilə qatil” mövzusu 
həddən artıq istifadə edilsə də, Zodiak bu klişeni olduqca gözəl istifadə edir.

“Ölümcül təqib”
Orijinal adı: “Donnie Brasco” (1997)

Rejissor: Mike Newell

Cənubi Koreya çəkimi olan filmdə həmçinin Al Paçino da rol almışdır. 
Klişelərdən uzaq, olduqca baxımlı filmdir.
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 “Günah Şəhəri”
Orijinal adı: “Sin City” (2005)

Rejissor: Frank Miller, Robert Rodriguez

Fran Millerin eyniadlı cizgi romanın əsasında ssenariləşdirilən film tərzinə görə son illərin ən 
qeyri-adi, ən fərqli ekran əsərlərindən biridir. 

“Çin məhəlləsi”
Orijinal adı: “Chinatown” (1974)

Rejissor: Roman Polanski

Detektiv Cek Gittes ərinin onu aldatdığından şübhələnən varlı bir qadın tərəfindən tutulur. 
Zaman keçdikcə Gittes bu işin adi bir aldatma, yaxud da xəyanət məsələsindən daha böyük 
bir olayla bağlı olduğunu aşkara çıxarır. Filmdə xəfiyyə obrazını Cek Nikolson canlandırıb.
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“Təlim günü”
Orijinal adı: “Training Day” (2001)

Rejissor: Antoine Fuqua

Təcrübəli polis əməkdaşı Cek Hoyt uzun müddət xəyallarını qurduğu detektiv Harri-
sin dəstəsinə qoşulmaq üçün bir sınaq tapşırığını yerinə yetirməli olur. Əgər ona verilən 

tapşırığın öhdəsindən uğurla gələ bilərsə, Cekin xəyalları gerçəkləşəcək. İzləyərkən Denzel 
Vaşinqtonun aktyorluq məharətinin yüksək performanslarına bir daha şahid olacaq, böyük 

zövq alacaqsınız. Bu film Akademiya Münsifləri tərəfindən “Ən Yaxşı Kişi Aktyor” mükafatını 
almışdır.

“Cinayət xatirələri”

Orijinal adı: “Memories of murder” (2003)

Rejissor: Joon-ho Bong

Cənubi Koreyada qəsəbələrin birində qadınları zorlayaraq öldürən silsilə qatilin izində bir-bir-
inə zidd xarakterə sahib olan iki detektivin rol aldığı həyəcanla izləyəcəyiniz bir filmdir. “Ci-
nayət xatirələri” standart mövzu üzərində qurulsa da, çox həyəcanverici süjetə malik olması 
ilə Uzaq Şərq filminin bütün klişeləri yıxa biləcək, tamaşaçını şiddətlə narahat edə biləcək 

tərəflərindən dolayı uğurlu ekran işidir. Filmin baxımlılığını artıran digər səbəb isə xarizmatik 
görünməyə çalışmayan cır səsli koreyalıların tamaşaçısını əyləndirə biləcək, izləmə ləzzəti 

yaşada biləcək təbii obrazları üzərində qurulan ssenarisidir.
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 “8 MM”
Orijinal adı: “8 MM” (1999)
Rejissor: Joel Schumacher

Nikolas Keycin də rol aldığı filmdir. Tom Vels olduqca bacarlıqlı özəl 
detektivdir. Spesifik olaraq insanları təqibetmə üzrə profesionallaşmış və 
bu sahənin ən çox axtarılan üzvlərindən birinə çevrilmişdir. Filmdə ona 

gözlənilmədən peyda olmuş qatilin təqibi həvalə edilir.

“Quzuların səssizliyi”
Orijinal adı: The Silence of the Lambs (1991)

Rejissor: Jonathan Demme

Tomas Harrisin eyniadlı romanı əsasında ekrana gətirilən “Quzuların səssizliyi” 
filmi öz janrında “Ən yaxşı film” nominasiyası üzrə Oskar alan yeganə 

filmdir. Gənc FTB əməkdaşı Klaris pozğun silsilə qatilin axtarışındadır. Amma 
bunun üçün daha təhlükəli başqa bir silsilə qatildən dəstək alması, onun 

psixologiyasına bələd olması vacibdir. Bu sırada isə səhnəyə film dünyasının 
ən xarizmatik silsilə qatillərindən biri – Dr. Hannibal Lekter çıxır. Ümumiyyətlə 

Lekter obrazının yer aldığı film silsilələrində  
“Quzuların səssizliyi” ən uğurlusudur.


