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“Türk insanı çağdaş sanata İŞİD kadar 
değer vermiyor”. Tanınmış Türkiyəli 
rəssam Bədri Baykan bu fikri “Sözcü” 
qəzetinə müsahibəsində demişdir. İlk dəfə 
oxuduqda “çox sərt bir ifadə”, – deyib 
keçə bilərik. Hətta müəllifi daha sərt 
sözlərlə təhqir də etmək mümkündür. 
Amma sonrakı izahı adamın ürəyini elə 
sıxır ki, geniş bir mənzərə axtarırsan: 
baxıb dərindən nəfəs alasan. Sənətkar 
deyir ki, İŞİD sənətin dəyərini bildiyi 
üçün ona nifrət edir, onu məhv etməyə 
çalışır. Amma Türk insanı sənətin 
dəyərindən xəbərsiz olduğu üçün buna 
laqeyd qalır. Nə sevir, nə də məhv edir. 
Sadəcə, görmür və lazımsız bir şey kimi 
yanaşır, daha doğrusu, yanaşmır. 
     Fikir o qədər ağırdır ki...  
     Düzdür, bu, subyektiv münasibətdir. 
Amma bu işin içində olan insan kimi 
fikrin həqiqiliyini qəbul edir və ürək ağrısı 
ilə yaşayıram.   
     Bu gün bizdə də sənətin bütün 
sahələrinə ögey münasibət var. Sənət 
baxımsız, sənətkar diqqətsizdir. Nəmişlik 
basmış zirzəmilərdə yatan nə qədər 
əsərlər var, bir bilsək... 
     Birini mən xatırlayım... Vaqif 
Ucatay adlı rəssamımız var. Onun “Əziz 
Şərif” portreti o qədər qiymətli əsərdir 

ki, Luvrda, Ermitajda sərgilənməyə 
layiqdir. Görürsünüz, mən də misal 
çəkəndə gavurun muzeyini dedim. 
Çünki dünyanın ən dəyərli əsərlərinin 
saxlandığı yerlər məhz oralardadır. 
Bizdə yox...  Vaqif Ucatayın o əsəri 
isə İçəri şəhərdə Qoşa qala qapısından 
girəndə sağdakı döngədə – bir şəxsin 
ona əsərlərini saxlamaq üçün verdiyi 
uçuq-sökük, kif basmış, onlarla əsərin 
üst-üstə yığıldığı 10 kvadratlıq  otaqdadır.  
Hələ üstündə 30 ildən çoxdur ki, işlədiyi 
“Azərbaycan toyu”, “Dədə Qorqud” kimi 
onlarla qiymətli əsəri, o tərəf-bu tərəf 
edilməkdən məhv olub getməkdə olan 
sənət nümunələrini demirəm.  
    Vaqif müəllim xasiyyətcə bir az 
çətin adamdır. Hətta məndən belə 
bu gün incikdir. Elə mən də ondan. 
Amma sənətkardır və işinin ustasıdır. 
Bu yaxınlarda onu ziyarət edib, soyuq 
münasibətlərimizi istiləşdirmək arzusu ilə 
emalatxanasına getdim.  
    Vaqif müəllim yox idi... 
    Həmin emalatxana isə çörək bişirilən 
təndir kimi fəaliyyət göstərirdi...  
    İçəri şəhərdə... Qoşa qala qapısından 
girən kimi... 

Bütün xarici qonaqlarımızı apardığımız 
bu tarixi məkanda sənətimizi qarnımızla 
dəyişdik... Dəyişmək məcburiyyətində 
idik. Çünki sənət qarın doyurmur. 
O yerin sahibi də, yəqin ki, ailəsini 
dolandırmaq üçün belə edib... Amma bir 
gecəyə on minlər xərcləməyi bacaran 
heç bir iş adamı (əslində, bu “iş adamı” 
ifadəsinin özündə bir ironiya var. 
“Başıma iş gəlib”, “işbaz” deyimlərindəki 
mənalara baxanda heç də işgüzar anlamı 
vermədiyini görürük. Bu “İş adamı” 
ifadəsindəki mənanı “işbaz” sözünün 
ifadə etdiyi məna ilə eyniləşdirsək, 
dediyimin həqiqət olduğunun fərqinə 
vararıq) bu kimi portretlərə qiymət 

Gəlin,Vaqif Ucataya nifrət edək!

Şəmil SADİQ
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vermir və verə bilmir. 
Halbuki mental dəyərlərini 
bəyənmədiyimiz Qərbin 
işbaz iş adamları bu cür 
əsərləri çox baha qiymətə 
alıb başlarının üstündən 
asırlar ki, cəmiyyətdə ziyalı 
kimi qəbul edilsinlər. 
    Bu məsələ bir az da 
xislətimizdə olan amillə 
bağlıdır. Məsələn, beş dostla 
bir yerdə yemək yeyirik, 
hesabdan sonra bir 5-10 
manat da ofisianta bəxşiş 
veririk. Amma gedirik 
pomidor almağa, əgər satıcı 
70 qəpik deyirsə, onu 50 
qəpiyə verməyə çağırırıq. 
Biz sənətə də bu cür 
yanaşırıq.  
    Vaqif müəllimlə bir ilə 
yaxın bir layihə işlədiyimə 
görə onu tanıyan biriyəm. 
Kiminsə ona yazığının 
gəlməsinə çox əsəbiləşir. 
Amma əminəm ki, sənətinin məhv 
edilməsinə baxıb yazığı gələnlərə 
əsəbiləşməz.  
      Kazimir Maleviçin “Qara kvadrat” 
(“Qara kvadrat” Versiyalardan birinə 
görə Maleviç bu əsəri futurist rəssamların 
“0.10” sərgisində salonun boş qalan 
yerini doldurmaq üçün çəkmişdir. “Qara 
Kvadrat” – kətan üzərində yağlı boya, 
79.6 x 79.5 sm çəkilmişdir, hazırda 
Moskva Tretyakov Dövlət Qalereyasında 
saxlanılır)  adlı əsərinə heyran olan dünya 
insanı ilə bizim insanı müqayisə etməyi 
belə ağlımdan keçirmək istəmirəm.  
       Bu böyük sənətkarın 1988-ci ildə 
başlayıb, 2000-ci ildə tamamladığı “Əziz 
Şərif” portreti hər dəfə yadıma düşəndə 
yuxum qaçır. O qədər mükəmməl 
işlənmiş əsərdir ki, saatlarla qarşısında 
durub baxasan, hərdən gözün seçmədiyi 
yerləri lupa ilə incələyəsən, yenə də 
yorulmazsan. Yeni smart telefonlarda 
bir funksiya var, çəkdiyin şəklin üstündə 
basdıqda çəkilmə anını video kimi 
görürsən. Mən də bu rəsmə baxdıqda 

sanki o videonu görürəm.  
     Vaqif müəllimin lent.aza verdiyi 
müsahibəsində bu əsərin çəkildiyi dövr 
haqqında fikirləri prosesi daha yaxşı 
ifadə edir: “1987-ci ildə, akademiyanı 
bitirəndə istədim ordan Moskvaya gedib 
görüşəm, portretini işləyəm. Amma 
alınmadı. Mənim həmişə axsayan tərəfim 
pul olub. Haradasa 50 rubl lazım idi. 
Olmadı, dedim eybi yox, qayıdım Bakıya, 
bir sifariş tapım, ilk qazancımla gedərəm. 
Elə də oldu, ilk qazancımla min manat 
əldə etdim, evdəkilərə vermədim ki, 
Moskvada bir alimimiz ölür, gedirəm 
onu çəkməyə. Ömrünün son iyirmi 
gününə çatdım... Qəribə saqqalı var idi, 
Azərbaycan türkündən daha çox uzaq 
şərqlilərə oxşayırdı. Ziyalı adam idi, başa 
düşdü ki, onun siması məni tutmadı, 
dedi: “Oğul, düz gəlmisən? Sonradan 
soruşdum ki, niyə bu cür saqqal 
saxlamısız? Dedi: “Daha üzümün o biri 
hissələrində tük çıxmır” (Gülür). Deməli, 
gözünə döndüyüm iki dəfə evlənib, 
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ikisində də erməni ilə... Bəs qədər eskiz 
elədim, hətta gördüm saatbasaat məndən 
uzaqlaşıb, ölümə doğru gedir. Ona 
görə fotoqraf çağırıb, 70 rublluq da foto 
çəkdirdim – əllərini, barmaqlarını – tək-
tək. Artıq bilirdim ki, bu əsəri qayıdandan 
sonra işləyəcəm. Əsər on iki ilə başa 
gəldi. Birinci sərgimdə var idi, heç kim 
maraqlanmadı ki, belə bir adam var, ya 
yox. Ən azından uğurlu bir portretdir.    
      ... Əvvəl inanmadı ki, məni heç kim 
göndərməyib, sonradan inandı. Ancaq 
onu deyirdi ki, “Kaş yoldaşımın bir 
az canı sulu olardı, bir yaxşı pirojkilər 
bişirərdi ki...” Deyirdim: Əziz müəllim, 
siz narahat olmayın, üzrxahlıq eləyirdim 
ki, onu incidirəm. O səbirlə otururdu, 
taqətsiz idi, yerindən qalxanda əvvəlcə 
üç-dörd dəfə cəhd edirdi. Bir gün ona 
istirahət verdim ki, dincəlsin. Səhəri günü 
getməzdən əvvəl zəng elədim görüm 
özünü necə hiss edir, xidmətçi dedi ki, 
“Əziz müəllim artıq yoxdur”...  
     ... Bir gün dördüncü dəfə idi eyni 
eskizə qayıdırdım. Soruşdu ki, Vaqif, 
evlisən? Dedim: “yox”. Dedi: “elə 
evlənməsən yaxşıdır. Dördüncü dəfədir 
eyni eskizə qayıdırsan, axı nə görmüsən 
bu qoca Əziz Şərifdə?” Dedim: “Şərif 
müəllim, sizi də, məni də yetirən təbiət 94 
il gecə-gündüz çalışıb ki, sizi bu gözəlliyə, 
bu simaya salsın, siz də heç olmasa imkan 
verin mən dörd seans işləyim”. Güldü, 
əllərini qaldırdı:“Ağıllı oğlansan, nə qədər 
istəyirsən, işlə”. Bütün o müddəti bircə 
kəlmə rus sözü işlətdi. O da “xolodelnik”. 
Ana dilimizdə tərtəmiz danışırdı”.

Bu gün Vaqif Ucataya heç bir 
beynəlxalq titul verilmir, heç bir yerdə 
anılmır. Çünki o, Papanın yox, Dədə 
Qorqudun rəsmini çəkir. Çünki o 
millidir, ona görə də millət tərəfindən 
dəyər almır. Əgər yad bir ideologiyanın 
daşıyıcısı olsa idi, xarici qüvvələr 
tərəfindən seviləcək və bizə bəh-bəhlə 
təqdim ediləcəkdi və biz də ağzı açıq 
şəkildə onu baş tacımız edəcəkdik.  
     Vaqif Ucatay timsalında sənətkarların 

yaratdığı sənət nümunələri vecsizliyimiz 
üzündən itib-batmaqdadır. Bədri 
Baykanın sözünə haqq verərək deyirəm 
ki, Vaqif Ucatayı sevib dəyər vermirik, 
gəlin heç olmasa, ona nifrət edək, 
qapısına gedək daşlayaq, əsərlərini cıraq, 
yandıraq, məhv edək ki, heç olmasa, 
sənətkar öz varlığının və yaratdıqlarının 
görüldüyünü bilsin. Bəlkə onda stimul 
alar, yenidən yaradar, ona nifrət 
edənlərlə mübarizə aparar. Amma bu cür 
laqeyd qalmağımız o cür çılğın, üsyankar 
ruha sahib olan bir adama yaraşmır.  
    P.S.  Vaqif Ucatayla tələbə yoldaşı 
olmuş Sakit Məmmədov kimi dünyaca 
çox tanınmış rəssamımız var və ona 
dünyada böyük dəyər verilir. O incəsənət 
sahəsində gördüyü böyük uğurlarının 
tanınması əlaməti olaraq Vatikan Zadəgan 
Heraldika Akademiyasının Qraf titulunu 
daşıyır.   
     Sakit Məmmədov Roma Papası II 
İohann Pavelin portretini çəkmiş və 
Papaya hədiyyə etmişdir. Bununla yanaşı 
Böyük Britaniya Kraliçası II Elizabetin 
90 illik yubileyi qeyd olunarkən Sakit 
Məmmədov “Cıdır düzü” əsərini Vindzor 
qəsrində kraliçaya təqdim etmişdir.  
      Bu nümunəni ona görə çəkdim 
ki, bizim sənətkar yetişdirmək kimi 
dərdimiz yoxdur, Tanrı bu millətə sənət 
ruhunu sevə-sevə bəxş etmişdir. Amma 
təəssüflər olsun ki, həmin Tanrı bizi 
sənəti dəyərləndirmə qabiliyyətindən ya 
məhrum etmişdir, ya da başımıza gələnlər 
bu hissi bizə yadırğatmışdır.

Vaqif Ucatay: 
“Əgər xalq uçuruma 

gedirsə, günah 
ziyalıdadır. Əgər 
millətin halına 

ziyalısı ağlamırsa, 
onda millət özü 

ağlayacaq”.
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Yaxın dostumuzun balaca qız 
nəvəsinin faciəli ölümünü yada 
salırdıq ki, birdən Kamal Abdulla 
ağrı ilə dedi: “Göylər xəcalət 
çəkmir bu ölümdən?!” Sonra 
deyiminin qiyamçı səsindən 
diksinərək düzəliş etdi: “yəni 
mələkləri deyirəm”. 
    Sual dəhşətlidir və tarix boyu 
İslamda da, başqa dinlərdə 
də çoxlu problemlər yaradıb. 
Yanılmıramsa, rus tənqidçisi, 
tanınmış keşiş ailəsində böyümüş 
Dobrolyubov yaxşı adamların 
başına gələn ağır olaylara görə 
ateist olmuşdu. Yəni hesab 
etmişdi ki, Tanrı olsaydı, belə 
insafsızlığa yol verməzdi. Mən 
indi bu an yalnız Dobrolyubovu 
yada sala bilirəm, ancaq tarixdən 
həmin düşüncəyə görə dindən 
üz döndərmiş xeyli ateist 
bəllidir. 

 

Tanrı və dünyadakı yamanlar

Avropa İlahiyyatşünaslığında 
Laybnitsdən gələn bir termin var – 
teodiseya; anlamı varlıqdakı pisliklərə, 
yamanlıqlara görə Tanrını təmizə 
çıxarmaqdır. Belə bir teodiseya cəhdini 
miladdan sonra II yüzillikdə Tatian 
etmişdi. Etmişdi bu deyimlə: “Omne 
bonum a Deo, omne malum ab 
homine” (“Tanrı pis heç nə yaratmayıb, 
bizik bütün əyriliklərin nədəni”). 
     Bu teodiseyadan itələnsək, 
dostumuzun balasının faciəli ölümünün 
səbəbkarı təhlükəsizlik məsələsində 
vecsizlik etmiş müəllimlərdir. Ancaq, axı 
dinimizə görə, Allahdan xəbərsiz heç 
nə baş verməz. Elədirsə, niyə qarşısını 
almayıb? 
    Fəlsəfədə “substansiya” termini 
var, dayaq sözündən gəlir. Zərdüştilik, 
Manixeyçilik və Markionçuluq sayırdı 
ki, varlıqdakı yamanlar substansionaldır. 
Yəni pisliklərin öz yaradıcısı, öz böyük 
müəllifi (əsası) var, məsələn, Anqro-
manyu (Əhriman). İslamda İblisdir 
yamanın substansional dirəyi. Hərçənd, 
Allahın nəyə görə İblisin yamanlar 
törətməsinə razılıq verməsini açıqlayan 
bütün dini miflər çoxlu yeni sorular 
doğurur. Örnəyin, deyilir ki, Allah 
İblisin pislikləri vasitəsi ilə insanları 
sınağa çəkir. Ancaq hər nəsnəni bilən 
Allahın sınağa nə gərəyi var?! O axı  
sınaqsız da kimin nəyə layiq olduğunu 
bilməliydi!  
     İlahiyyatşünaslıqda dünyadakı 
yaramazlıqlara görə Tanrını sorumlu 
etməmək üçün və ya Tanrıya qınaqla 
baxmamaq üçün ilginc cəhd yamanı 
substansiyasızlaşdırma olub. Bu 

Allah haqqında amansız 

suallardan

Niyazi MEHDİ
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konuda Avqustinin parlaq düşüncələri 
var. Məsələn, “Tövbə” traktatında o, 
boynuna alır ki, öncələr anlamırdı ki, 
Yamanın substansiyası yoxdur. Avqustin 
Yamanın substansiyası olmadığını, 
yəni onun əsasında Tanrının (Kamal 
Abdullanın təbirincə göylərin) 
durmadığını anlatmaq üçün söyləmişdi: 
Tanrı pisliklərin qaynağı deyil. Sadəcə, 
O haradan əlini (yaxşılıqlarını) çəkirsə, 
yox olan yaxşılığın yerini pislik tutur. 
Yəni Allah pislik etmir, sadəcə, 
harada yaxşılığını dayandırırsa, orada 
pis, yaman ortaya çıxır. Bilmirəm, 
bizim Sührəverdi Avqustini bilirdi, 
ya yox, ancaq söylədiyi metafora 
Avqustinsayağıdır: qaranlıq işığın 
yoxluğudur. Yəni yamanlar yaxşının 
yoxluğudur. Bunu Avqustin də ilginc 
söyləmişdi: mənə aydın olmuşdur 
ki, yalnız yaxşı olan nəsnələr, olaylar 
pisləşə, korlana bilər. Ancaq pis, yaman 
pisləşə bilməz, çünki onda yaxşı yoxdur 
ki, pisləşsin. Yəni pisləşmə yaxşının 
azalmasıdır. Dünyada ayrıca, təmiz pis 
yoxdur ki, azalmaqla pisləşsin. 
    Başqa yerdə Avqustin Tanrının 
evrəndə (dünyada) pisə, yamana, suça 
divar qoymamasını belə açırdı: O, suçu 
xeyirə çevirə bilir, ona görə də suçun 
qarşısını almır. Bəlkə bunun anlamı 
odur ki, bir nəfərin qəzada faciəli ölümü 
neçə-neçə ata-ananı elə qorxudur 
ki, onlar uşaqları ilə bağlı ehtiyat 
tədbirlərini görürlər? 
 
              Tanrıya yönəlik  
     düşüncələrimizdə yanlışlar  

Allahı evrəndəki pisliklərə, 
yamanlara görə sorumlu, cavabdeh 
saymağımız Onu yanlış bilməyimizdən 
gəlir. İslamda “Qeyb Aləmi” anlayışı 
var. Bu anlayışı hətta “Kitabi-Dədə 
Qorqud” da bilir. Batı fəlsəfəsində 
“Transendent” (“o taydalıq”) bu 
Qeyb Aləmini bildirirdi. Tanrının 
duyularla bilinən dünyadan o taydalığı, 

transendentliyi onu bildirir ki, bizim 
qandığımız görkdən, göstəricilərdən, 
biçimlərdən, hətta bənzətmələrdən 
dişarı bir varlıqdır. Ona görə biz Onu 
bilə bilmərik. 
    Tanrının bizim ağlımıza sığmamasını 
fəlsəfə və İlahiyyatşünaslıq türlü yolla 
vermişdir. Məsələn, Psevdo-Dionisi 
Ariopaqit aydırmışdı ki, O nə gözəldir, 
nə çirkin, nə ucadır, nə alçaq, nə 
yuxarıdadır, nə alçaqdadır… yəni bizim 
anladığımız kateqoriyalardan o taydadır. 
    Anqelus Silezius aydırmışdı: “Mən 
sanki Tanrıyam, Tanrı sanki mənəm. 
Mən necə ki O, ucayam. O necə ki 
mən, balacadır. O məndən yuxarı 
ola bilməz, mən Ondan aşağı ola 
bilmərəm.”   
     Belə deyimlərin bir anlamı vardı: 
Tanrı nə elədir, nə belədir, biz Onu 
qanammarıq. 
     Eriuqen lap əcaib düşüncə 
söyləmişdi. Onda aşırı biliklə yanaşı 
İlahi bilməzlik, xəbərsizlik də var. Bu 
xəbərsizlik İlahi biliyin kontinuallığı 
(aramsızlığı) ilə bağlıdır, yəni 
kontinuallıqda diskretlik (aramlılıq) 
olmadığı dərəcədə konkret bilik 
də yoxdur, yəni İlahi bilik diskursiv 
olmadığı üçün diskursivlikdə fiksə 
olunanlar ona yaddır – bunu adi 
oxucuya başa salmaq çətindir, ancaq 
fəlsəfədən xəbəri olanlar, məncə, 
anladı.  
      Bir sözlə, “Allah niyə bu 
ədalətsizliyə razı olur”, “Allah niyə 
alçaqlıqlara dözür” kimi suallar 
bizim Onu insan biçimlərində 
düşünməyimizdən irəli gəlir. Qiyamçı 
narazılıqlarımız da bundandır. Bəs necə 
olmalıdır? Buna baxaq.  
     Gördük ki, Allahı biz daha 
asan antropomorfik (insanabənzər 
biçimlərdə) düşünə bilirik. Səhvimiz 
elə bundan başlayır, yəni insanı 
suçladğımız, utandırdığımız, qınadığımız 
kimi İlahiyə də sözümüzü elə deyirik.  
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      İrəlidə Avropa fəlsəfəsindən 
Allahın bizim ağlımıza sığmadığını 
göstərən sözlər gətirmişdim. İndi 
bizimkilərdən gətirim. Əmir Xosrov 
Dəhləvi söyləmişdi: “Allah ən nazik 
nöqtə kimidir, ancaq nə bu aləmə, nə 
o aləmə sığır”. Ortaçağ təsəvvüfündə 
şathiyyə janrı vardı – ekstaza gəlmiş sufi 
bu janrda iman və Allah haqqında ən 
absurd, qarmaqarışıq sözlər aydırardı. 
Arif adamlar isə şathiyyəyə ona görə 
qızmazdılar ki, bilərdilər, Allahı aydın, 
səliqəli anlatmaq ola bilməz nəsnədir.

Qeyb aləminin başqa qavranışı 

İnsanın başının kəsilməsini, 
zəlzələdən beton altında qalmasını 
görmək bizim tükümüzü ürpədir. 
Ancaq İŞİD qaniçənləri üçün bu, 
qorxunc görüntü deyil. Fövqəladə 
Hallar Xidməti də adi insana 
baxanda faciəli səhnələrə – öyrəşdiyi 
üçün – tükü ürpəşmədən baxır. 
Belə olan halda əzəldən bu dünyada 
dəhşətləri seyr etmiş Allahı göz 
qabağına gətirin. Onun gördükləri 
fonunda yeni faciələrin təsiri elə deyil 
ki, qınayaq: “İlahi, niyə qorxunc 
səhnələrin qarşısını almırsan?!” 
Hələ onu demirəm ki, Cənnət 
varsa, Onun öldürülən uşağı Cənnət 
qismətində görməsi başqa psixoloji 
durum yaradır. Bu, mifoloji söhbətə 
görə, qüsura baxmayın! 
     Bir anlığa göz qabağına gətirin 
ki, sizə elə bəsirət, nüfuz edən 
qavrayış verilib ki, İŞİD-çinin başını 
kəsmək istədiyi adamı molekullar 
qatında görürsünüz. Bu zaman 
başın kəsilməsi molekullar qatında 
başqa cür görünəcək. Allah hər nə 
varsa, hamısını görürsə, bizə dəhşətli 
görünənlər ona elə görünməməlidir; 
tutalım, molekulların ayrılması kimi 
görünməlidir. Bu, elmsayağı söhbətə 

görə də qüsura baxmayın! 

Allah ən böyük 
“strukturalistdir” (bu, deyəsən, 

mənim yaxşı cümləm oldu)         

Strukturalizm quruluşu tapan 
metod deyil, daha doğrusu, o, 
quruluşları tapırsa, başqa cür tapır. 
Strukturalizmə görə, nəyinsə nəliyi 
başqaları ilə ilişkilərindən alınır. 
Susuzluqdan ölən adam üçün bir 
qurtum suyun dadı, dəyəri milyon 
manat ola bilər (əgər adamın 
pulu varsa). Su bolluğunda isə 
bir qurtum heç nədir. 70 yaşında 
adamın balasını itirməsi 25 
yaşında itirməsindən az ağrılıdır. 
Beləcə, hər nəsnənin nəliyi və 
necəliyi başqaları ilə ilişkisindən 
asılı olaraq dəyişir. Strukturalistin 
işi bu ilişkilər şəbəkəsini qurub o 
nəsnənin mahiyyətini tapmaqdır. 
Mahiyyət nəsnənin sandıqdaymış 
kimi içində deyil. Mahiyyət nəsnənin 
başqalarından aldığı cizgilərdədir. 
Bir söz elə çevirəndə bir anlam, belə 
çevirəndə başqa anlam aldığı kimi, 
bir nəsnə elə çevirəndə bir mahiyyət, 
belə çevirəndə başqa mahiyyət alır.

Ona görə deyərdim ki, Allah-taala 
öz yaradıcılığında və qavrayışında 
ən böyük strukturalistdir. Adamın 
başının kəsilməsində, balaca uşağın 
maşın altında qalmasında bütün 
məkana və zamana səpələnmiş 
olaylardan o, gah bu, gah o 
mənaları, mahiyyətləri çıxarır. Nə 
çıxardığını bilməyən bizlərinsə Onu 
qınamağımız az bilgidən böyük 
nəticələr çıxaran adamın yanlışı olur. 
     Beləliklə, insan çapında, 
miqyasında qınaq, ürək ağrısı 
doğuran olaylar, güman ki, Allah 
qatında nəsə başqa olaylardır. 
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        Və nəhayət, bir incəlik

      
Bu incəliyi biz bilməliyik. Bütün 

yaradıcı insanlar, yaxşılıq edən kəslər 
ondan ilham alırlar ki, Allah-taala 
onların etdiklərinə baxıb xoşallanır, 
hətta ləzzət alır. Hər bir rəssamın, 
hər bir yazarın, hər bir filosofun öz 
yaradıcılığı ilə Allahı heyran qoymaq 
ümidi və ya iddiası var.  İnsanlar 
özlərini Allahın tamaşa etdiyi 
səhnədə biləndə mənalı yaşayırlar. 
Ancaq bir düşünün, Tanrı hər şeyi 
biləndirsə, bu Yer üzündə heç nə 
ona yeni və ilginc deyil. Belə çıxır 
ki, Tanrı bizə darıxa-darıxa baxır. 
Bu yanaşmada Onun bizi sevməsi 
də, bizimlə qayğılanması da ümid 
kimi ortadan çıxır. Ancaq belə 
olmamalıdır, axı! Belə olsa, biz 
Tanrıya gərək olmadığımız kimi, O 

da bizə gərək olmaz. İndi fəlsəfədə 
və İlahiyyatşünaslıqda Allahın insanı 
sevməsini, dünya olaylarına maraqla 
baxmasını sübut edən ideyaları 
işıqlandırmayacam. Ancaq bu 
konuda yeni nəsə tapıb bölüşməliyik.  

Sonda küfr düşüncələri ilə səs 
salmış fransız filosofu Jorj Bataydan 
bir deyim. O, Hegelin qocalıq şəklinə 
baxıb yazmışdı: “Sözsüz, bu filosofda 
əsəbi və özündən razı adamın 
danışığı vardı. Ancaq portretdən bizə 
dünyanın mərkəzində durmaqdan, 
Allah olmaqdan üzülüb dəhşətə 
gəlmiş qoca baxır”. 

Dünyaya baxan Allaha heç nə 
təəccüblü, maraqlı deyilsə, O, Allah 
olmaqdan dəhşətə gəlmiş Tanrı 
olmalıdır. Belə deyilsə, sübutunu 
tapaq.   
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Nizami CƏFƏROV

Keçən günlərin dastanı
(kitabdan hissələr)

K
eçən əsrin 90-cı illərinin sonları 
idi. Dissertasiya müdafiələrinin 
birindən sonra dissertantın atası 

səviyyəli bir restoranda banket  verirdi. 
Ölkənin, demək olar ki, bütün adlı-
sanlı dilçiləri orada idi. Kefimiz bir az 
durulandan sonra mən sağlıq  deyib 
əvvəlcə dissertantı təbrik elədim, 
sonra məclisi daha da canlandırmaq 
üçün ortaya hamını maraqlandıracaq 
kifayət qədər pravakasion bir məsələ 
atdım. Dedim ki, son illər Azərbaycan 
dilçilərinin bu miqyasda toplandığı 

birinci məclisimizdir. Və mənə elə 
gəlir ki, biz bir sıra aktual problemləri 
burada tam demokratik, kollektiv 
şəkildə həm müzakirə, həm də həll 
edə bilərik. Məsələn,  elmi səviyyəsinə 
görə hansımızın birinci, hansımızın 
ikinci, hansımızın üçüncü və s. yerdə 
dayandığımızı müəyyən etməliyik ki, 
münasibətlərdəki iyerarxik mövqeyimizi 
(və işimizi) bilək. Mənim fikrimcə, birinci 
yer Ağamusa müəllimə – Ağamusa 
Axundova məxsusdur, ikinci yerdə Tofiq 
müəllim – Tofiq Hacıyev gəlir…

BİRİNCİ YERİ HANSI DİLÇİ TUTUR?
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Məclis diqqətlə dinləyirdi, hiss edirdim 
ki, hamının qulağı məndədir. Və  söhbət 
bu yerə çatanda üzümü Tofiq  müəllimə 
tutub soruşdum ki, Tofiq müəllim, siz 
təsnifatın bu cür gedişilə  razısınızmı?.. 
Tofiq müəllim özünəməxsus təbəssümlə, 
belə bir sualı gözləyirmiş kimi, cavab 
verdi: “Əgər mənə, həqiqətən, ikinci yeri 
verirsinizsə,  Ağamusanın birinci yerdə 
olmasına razıyam”.

Təklifimin yuxarı səviyyədə uğur 
qazanmasından həvəslənib söhbətimi 
davam elədim: “Üçüncü yerin kimə 
məxsusluğu çox mübahisəli olduğuna 
görə, onu sizin müzakirənizə 
buraxıb keçirəm dördüncü yerə. Və 
təvazökarlıqdan uzaq olsa da, həqiqət 
naminə deməliyəm ki,  həmin yer 
mənimdir. Sonrakı yerləri, xahiş edirəm, 
məclisin sonuna qədər öz aranızda 
ədalətlə bölüşdürün”…

Başqa sağlıqlar da deyildi, ancaq 
məclisin sonuna qədər hər kəs dilçilərin 

eşitmirdi.  Birdən kimsə qolumdan 
tutub hirslə  soruşdu: “Sənnənəm, niyə 
dillənmirsən?..”

 Özümdən asılı olmayaraq “Sən 
kimsən?.. Nə istəyirsən?..” – deyə suala 
sualla cavab verəndə həmin adam: 
“Mən tədris hissəsinin işçisiyəm, – dedi, 
– tələbə biletini ver bura”… Durduğum 
yerdə işə düşdüm. Sən demə, tədris 
hissəsinin  imtahanların gedişini yoxlayan 
işçiləri bir yox, iki adam imiş. Hərəsi bir 
qolumdan tutub apardılar dekanlığa… 
Dekan Ağamusa müəllim yerində olmadı. 
Dekan müavininə dedilər ki, bu tələbə 
sayıb sualımıza cavab  vermədi, bizi 
təhqir elədi… Gördüm bunlar bəhanə 
axtarırlar. İkisini də itələyib dekanlıqdan 
çıxa-çıxa “mən imtahana gedirəm, lazım 
olsam, orda axtararsız” – dedim.

Tofiq müəllimə yaxşı imtahan verə 
bilmədim. Əsəbiləşdiyimə görə ən adi 
dil faktları da yadımdan çıxmışdı, ümumi 
danışırdım. “Yaxşı hazırlaşmamısan, – 
dedi, – belə eləmə”. Qiymət kitabçasına 
nə yazdığına da fikir vermədim. Xəcalət 
çəkə-çəkə bayıra çıxdım. Koridorda 
yenə səs-küy idi… Özümə gəlmək 

iyerarxik təsnifatında öz yerinin harada 
olması barədə ya passiv, ya da aktiv 
şəkildə maraqlanırdı.

Hətta banketdən sonra günlər, aylar 
keçsə də, bəzi dilçi həmkarlarımız 
üz-üzə gələndə, yaxud zəng edib 
məndən özlərinin təxminən neçənci 
yerdə olduqlarını soruşurdular. Mən 
də  özümdən (dördüncüdən) sonrakı 
yerlərdən birini ya soruşanın, ya da 
özümün ovqatıma uyğun olaraq, ona əta 
edirdim…

üçün foyeyə, açıq pəncərənin qabağına 
çıxdım… Onda gördüm ki, tədris 
hissəsinin həmin iki işçisi Ağamusa 
müəllimə nə isə  deyə-deyə gəlirlər. Məni 
görən kimi bir ağızdan “baxın, bu idi”, – 
dedilər.

Ancaq, təbii ki, nə Ağamusa 
müəllimin birinci, nə də Tofiq müəllimin 
ikinci yerinə göz dikən yox idi.

Yuxarı kurs tələbəsi idim. Heç 
şübhə eləmirdim ki, böyük bir alim 
olacam… Növbəti  imtahanı verəcəkdik. 
Azərbaycan ədəbi dili tarixindən. Və 
sevimli müəllimimiz Tofiq Hacıyevə… 
Koridorda hay-küy idi, ağız deyəni qulaq 

Ağamusa müəllim yaxınlaşanda mən 
də  qarşısına getdim. Gülümsündü, əl 
üzatdı, – “Nizami, nə var, nə yox?”– 
soruşdu. Təşəkkür elədim…  Birdən 
geri dönüb tədris hissəsi işçilərinə “əşşi, 
Nizamini tanıyıram, ən intizamlı tələbədi, 
elə iş eləməz”, –  dedi.  Və çıxıb getdi. 
İşçilər bir-birinə baxdılar… Mən də 
qiymət kitabçasını açıb baxdım. Gördüm 
ki, Tofiq müəllim  kitabçaya “əla” 

“Nizami elə iş eləməz...”

“Heç olmasa o təbəssümlə
yazma...”
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yazıb…
…Bizə dərs deyəndə Tofiq 

müəllim qaynar bir millətçi idi… 
Ə.Dəmirçizadədən sonra Azərbaycan 
ədəbi dilinin tarixini yazmışdı… Elə 
yazmışdı ki, əgər Ə.Dəmirçizadə etno-
genetik varisliyin nə olduğunu (və 
insanın öz etnik mənşəyi ilə nə qədər 
fəxr elədiyini!) bilsəydi, gənc həmkarını 
axtarıb tapmalı, əlini kürəyinə vurmalı, 
“yaxşıdı” deməli idi… Ancaq bizdə 
elə şey demirlər. Hər dəfə yenidən 
“qəhrəman” olmaq lazımdır, hər dəfə 
yenidən epos yaratmağımıza ehtiyac var. 
Bəlkə də, bizə qəhrəmandan çox epos 
yaratmaq üçün mövzu lazımdır… O da 
nə qədər desən…

Tofiq müəllim içinə sıxılmış milli 
enerji kütləsi idi, hər an vulkan kimi 
püskürə bilərdi, ancaq həm də (və daha 
çox!) müəllim olduğuna görə anarxist 
enerjisinə (istedadına!) yiyəlik edə bilirdi.

İnsan kimi də çılğınlığı vardı.
… Bir dəfə mühazirəsinin şirin 

yerində nə isə yazan tələbə qızlardan 
birinə yaxınlaşıb, qarşısındakı kağızı aldı, 
“yazma” dedi,  sonra bir az sakitləşib 
əlavə etdi: “heç olmasa o təbəssümlə 
yazma!”

 Bilirdik ki, müəllimimizin oğlu dənizdə 
batıb… Ona görə də qəşəng bir qızın 
– tələbə yoldaşımızın hansısa bir oğlana-
tələbə yoldaşımıza yazdığı tamamilə 

əzab çəkir… Vallah, o zaman bizi üsyana 
çağırsaydı, arxasınca gedəsi idik…

Görürdüm ki, Tofiq müəllim çətin 
adamdır, ancaq mən də asan adam 
olmadığıma görə qərara aldım ki, elmi 
rəhbərim o olacaq!..

mənasız bir kağıza qısqanmağı anlaşılan 
idi. Gah o eynəyini, gah bu eynəyini 
taxırdı… Cibindən çıxardığı kartoçkalara 
baxıb “Dədə Qorqud”dan M.P.Vaqifə 
qədər misallar deyirdi.

… Bir dəfə də Füzulinin dilindən 
danışırdı… Az danışdı, çox danışdı, 
yadımda deyil… Bir o yadımdadır ki, 
İbn Səlamın mənfi qəhrəman olduğu 
barədəki təsəvvürümüzü alt-üst elədi, 
dedi ki, o kişilik ki, İbn Səlamda olub, 
onun heç yarısı Məcnunda olmayıb.

…Hiss edirdik ki, o nə isə deyir, 
ancaq birbaşa deyə bilmədiyinə görə 

Dilçilərimizin Kazan Universitetinin 
xanımları ilə sıx əlaqələri... 

Tələbəlik illərimiz idi. Hazırda 
Türkiyədə işləyən Mais Əlizadə ilə 
Kazana tələbə elmi konfransına 
getmişdik. Konfransı aparan görkəmli 
türkoloq, professor Dilarə Tumaşeva 
artıq yaşlanmış olsa da, hiss edirdim 
ki, çox gözəl gəncliyi olub. İclasdan 
sonra bizi qəbul edib Azərbaycan 
türkoloqları – müəllimlərimiz barədə 
hal-əhval tutdu. Xüsusilə həmin illərdə 
Universitetin Türkologiya kafedrasının 
müdiri Fərhad Zeynalovu soruşdu. “Mən 
görəndə hündürboylu yaraşıqlı gənc idi, 
indi necədir?” – dedi. Cavab verdik ki, 
yenə də elədir… Gülümsündü, “Məndən 
ona salam söyləyin”: Və əlavə elədi: 
“Çatdırın ki, ondan incimişəm. Yaxşı bir 
kitabı çıxıb, ancaq mənə göndərməyib”.

Kazan Universitetinin geniş 
dəhlizinə çıxmışdıq ki, ortaboylu, bir 
az dolu bədənli, al yanaqlı, çox gözəl 
olmasa da simpatik, Türkiyə türkləri 
demiş, yakışıqlı  bir xanım mənə 
yaxınlaşdı. “Cəfərov, mən Universitetin 
dosenti Flora Safiullinayam, – dedi, – 
proqramdan öyrəndim ki, sən Tofiq 
İsmayıloviçin tələbəsisən”. Və əlindəki 
elə də qalın olmayan kitabı  mənə 
verib əlavə elədi: “Xahiş edirəm bu 
kitabı Tofiq İsmayıloviçə çatdırasan”. 
“Məmnuniyyətlə”,  – deyib kitabı aldım.

Gedəndə gördüm ki, Mais bığaltı 
gülür. Soruşdum: “Nə məsələdir?” Dedi: 
“Deyəsən, bizim müəllimlərin Kazan 
Universitetinin xanımları ilə sıx əlaqələri 
olub”… Mən də əvəzində “Olub niyə?.. 
Var”, – dedim. Hər ikimiz ləzzətlə (və 
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qürurla) güldük.
Bakıya qayıdanda əvvəl Fərhad 

müəllimlə rastlaşıb ona Dilarə 
Tumaşevanın salamını çatdırıb kitabını 
göndərməməsi barədə gileyləndiyini 
dedim. Fikrə getdi. Mənə bir az hirslə 
baxıb “özbaşına ora-bura gedirsiz, böyük-
kiçik saymırsız, gedəndə bir adama 
deyin, icazə almırsız-almırsız…” –   dedi. 
Peşman oldum. Başımı aşağı saldım… 
Nə vəziyyətə düşdüyümü görüb birdən 
acıqlandığı kimi birdəndə gülümsündü, 
qolumdan tutub mehribanlıqla (Fərhad 
müəllimdə bu hal çox az olardı) kənara 
çəkdi. Təbəssümlə düz gözlərimin içinə 
baxıb soruşdu: “Necə idi?..” Əhvalım 
qaydasına düşdü. “Fərhad müəllim, çox 
bilikli, gözəl bir xanımdır” –  dedim, bizə 
də xüsusi hörmət göstərdi”…

Fərhad müəllim üzündə təbəssüm 
fikrə getdi. Birdən ciddiləşib “gedəndə  
gərək mənə deyəydin, heç olmasa kitab  
göndərəydim. Eybi yox, ünvanı var, 
poçtla göndərərəm”, – dedi.

şey deyirdim, sən ayrı şey yazmısan. 
Onun dediyi mənim “parlamaqda olan 
ilhamımın miqyasına”, yəqin ki, dar 
gəlirmiş.

Aspiranturaya girəndə mövzunu 
dəyişdi, sadə cümlənin struktur-
semantik inkişaf tarixindən yazmağımı 
tələb elədi… Özü də bu cür konkret 
yox… Dedi ki, izah etməlisən ki, 
Azərbaycan dilində cümlə modelləri 
necə formalaşıb… Əgər desəydi ki,  
Azərbaycanda insan necə formalaşıb, 
onu da yazacaqdım. 

İşi fəsil-fəsil elmi rəhbərimə 
oxuyurdum. Xoşu gələn yerləri təqdir 
edir, gəlməyən yerlərdə tövsiyələrini 
verirdi. Birdən Azərbaycan dilçiliyi 
kafedrasının müdiri,  böyük dilçi-türkoloq 
(və mənim aspiranturada qalmağımın 
əsas səbəbkarı) Əlövsət Abdullayev içəri 
girdi. Yəqin ki, Tofiq müəllimlə nə isə 
işi vardı… Özünəməxsus  zarafatyana 
Şamaxı ədası ilə “əgər dissertasiya 
səviyyəli yazılmış olsa,  elmi rəhbər 
bizə qonaqlıq verəcək ya yox?”,– deyə 
soruşanda Tofiq müəllim xüsusi  hörməti 
olan Əlövsət müəllimə indiyə  qədər 
qulaqlarımda səslənən belə bir cavab 
verdi: “Əlövsət müəllim, elmi rəhbər  bu 
dissertasiyanın hər fəslinə bir qonaqlıq 
verməyə hazırdır”.

Və mən kağız-kuğuzumu yığışdırıb 
“sağ olun”,– deyib çıxdım. Bildim ki, 
daha dissertasiya oxumağımın yeri deyil, 
müəllimlərimin söhbəti var.

…Və iş hazır oldu. Rus dilinə 
tərcüməsini elmi rəhbərimin qaynı (və 
mənim dostum) İsmayıl Məmmədov öz 
öhdəsinə götürdü. O İsmayıl Məmmədov 
ki, elmlər namizədi idi, hövsələsi olanda 
dilçiliyi Tofiq Hacıyevdən az, məndən 
isə çox bilirdi. Dedi ki, bu işi ancaq 
Vaqif Aslanov tərcümə edə bilər. Getdik 
Akademiyaya…Vaqif müəllim elə qiymət 
dedi ki, üzü üstə qayıtdıq geri… O zaman 
çox gənc olan Aslan Məmmədli işi çox 
münasib qiymətə tərcümə elədi. Və təbii 

İsmayıl Məmmədovla, 
Kamil Vəliyevlə oturub-durma...

Sonra Tofiq müəllimlə görüşüb 
kitabı ona çatdıranda açıb əvvəl 
avtoqrafı oxudu.  Flora Safiullina 
isti sözlər  yazmışdı… Oxuya-oxuya 
gülümsünürdü… Birdən yadına düşdü 
ki, mən də buradayam. Ciddiləşməyə 
çalışıb eynilə Fərhad müəllim kimi “necə 
idi?” – deyə soruşdu. Cavab  verdim ki, 
Tofiq müəllim, al yanaqlı bir xanım idi, 
dağ qızlarına oxşayırdı… Tofiq müəllimin 
çöhrəsindəki işıqlı, bir qədər də qürurlu 
təbəssümü görəndə bildim ki, məsələ 
yalnız elmi-nəzəri  əlaqələrdə deyil…   

“Müəllimim mənə Kitabi-Dədə 
Qorqud”da etnik frazeologia mövzusunda 
diplom işi verdi. Nəzərdə tuturmuş 
ki, etnonimlərin frazeoloji imkanlarını 
araşdırım. Mən frazeologiyanın 
etnologiyası barədə yazdım… Etiraz 
eləmədi, ancaq dedi ki, mən ayrı 
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ki, pulunu İsmayıl müəllim verdi.
Aspiranturanın ilk aylarında ədəbi-

tənqidi məqalələr yazıb çap etdirirdim. 
Bir dəfə Tofiq müəllim məni yanına 
çağırıb elə hirsləndi ki, indi də yadıma 
salanda ətim ürpəşir. Dedi ki, bir də 
belə şey yazsan, rəhbərlikdən imtina 
edəcəyəm, get dissertasiyanı yaz… 
Özü də İsmayıl Məmmədovla, Kamil 
Vəliyevlə oturub durma. Mən bu sözü bir 
vaxtlar Elbrusa (o  zaman hələ gənc olan 
istedadlı dialektoloq, müəllimimiz Elbrus 
Əzizovu nəzərdə tuturdu) da demişəm. 
Gördüm ki, bir yerdə oturub-dururlar, 
bildim ki, imkan verməyəcəklər Elbrus  
dissertasiyasını yazıb qurtarsın.

Tofiq müəllimin dilində yetirmələri 
kimi qiymətləndirdiyi iki ad vardı: Sərxan 
Abdullayev, Elbrus Əzizov… Sonra mən 
gəldim… 

fərq göstərildiyi halda, nümunə verəndə 
həmin cümlələri fərqləndirə bilməmişdi. 
Tofiq müəllim əvvəl bir söz demədi… 
Sonra görüşəndə sözarası dedi ki, Həsrət 
müəllimi çox sərt tənqid eləmisən, bir 
az yumşalt… Yumşaltdım… Bir müddət 
də keçdi… Görüşlərimizdən birində 
məsləhət gördü ki, Həsrətlə bağlı tənqidi, 
ümumiyyətlə, çıxart, yaz ki, bu mövzuda 
o da tədqiqat aparıb, xətrinə dəyməyək, 
eşitmişəm, özünü yaxşı hiss eləmir.

Həmin illərdə belə bir qayda vardı. 
Universitet müəllimləri Pedaqoji 
İnstitutda, Pedaqoji İnstitut müəllimləri 
isə Universitetdə dilçiliyin aktual 
mövzularında məruzələr edirdilər. O 
zaman kifayət qədər gənc olan istedadlı 
dilçi-professor Qəzənfər Kazımov 
Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında  çıxış 
eləyirdi. On-on iki dinləyici, dar otaq… 
Qəzənfər müəllim də elə bərk səslə 
danışır ki, adam haldan düşür.

Kafedra müdiri Əlövsət Abdullayev 
məruzəçini saxlayıb özünə məxsus 
asta səslə “Qəzənfər müəllim”,– dedi, 
“özünüzü niyə yorursuz, auditoriya o 
qədər də böyük deyil, hamı eşidir”… 
Qəzənfər  müəllim üzr istəyib əvvəl nə 
qədər imkanı çatırsa o qədər yavaş səslə 
danışmağa başladı, ancaq çox keçmədi 
ki, səsi yenə qalxdı. Əlövsət müəllim  
təbəssümlə Tofiq müəllimə – Tofiq 
Hacıyevə baxanda Tofiq müəllim ərklə 
məruzəçiyə “Qəzənfər, sən Allah, bir 
dəqiqə dayan”, – deyib üzünü Əlövsət 
müəllimə çevirdi:

– Əlövsət müəllim, Qəzənfərin 
uşaqlıq  illəri dayısıgildə keçib. Dayısı 
da karıydı, adına Kar Abbas deyirdilər. 
Uşaq vaxtından dayısı eşitsin deyənə o 
qədər bərkdən danışıb ki, daha tərgidə 
bilmir”…

“Altı yırtılıb, aparıram 
qalaylatdıram...” 

“Nizami, elə et ki, utanmayaq...”

Elmi rəhbərimin etirazı barədə məsələ 
müzakirə olunanda müdrik dostlarım 
dedilər ki, çox fikir vermə, Tofiq Hacıyev 
böyük alimdir, ancaq özünü cəmiyyətdən 
təcrid eləyib, rəhbərinə qulaq assan, 
səndə ictimai  şüur lazımınca inkişaf 
etməyəcək… Artıq xeyli  məclislərdə 
oturub, yaxşı söhbətlər eləmişdik, ictimai 
şüurun nə qədər əhəmiyyətli bir şey 
olduğunu bilirdim, ona görə də elmi 
rəhbərimin iradını, antiictimai məzmun 
daşıdığına görə, qəbul edəsi olmadım. 
Çünki sıralarımız da günbəgün genişlənir, 
gənc mütəfəkkirlərin polemik mühiti 
Tofiq Hacıyevin mübahisəsiz qəbul  
edilməli olan təfəkkür modellərindən 
daha cazibədar görünürdü.

Namizədlik dissertasiyasının ilk 

variantında professor Həsrət Həsənovu 
möhkəm tənqid eləmişdim. Çünki qeyri- 
müəyyən şəxsli cümlə ilə müəyyən şəxsli 
cümlə arasında nəzəri olaraq ona qədər 

Hamı gülüşdü.
İllər keçəndən sonra Qəzənfər 

müəllimdən soruşdum ki, Tofiq müəllim 

“Tənqidi çıxart...”
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olanı deyirdi, ya zarafat eləyirdi?.. 
Qəzənfər müəllim için-için (və ləzzətlə) 
gülüb dedi ki, düz deyirdi, çünki Kar 
Abbas  təkcə mənim yox, onun da 
qohumuydu.

Sonra danışdı ki, tələbə vaxtı 
kəndə gedəndə Abbas dayımla küçədə 
rastlaşdım. Gördüm ki, yekə bir 
samovarı sarıyıb kürəyinə harasa gedir… 
Görüşdük, hal-əhval tutduq. Birdən nə 
isə ağlıma gəldi, soruşdum ki, filankəs  
xalam (yəni Abbas kişinin həyat yoldaşı)  
necədi?.. Kürəyindəki samovarı göstərib 
dedi ki, heç, altı yırtılıb, aparıram 
qalaylatdıram…

Namizədlikdən sonra doktorluq 
gəlirdi…

Universitetdə yer olmadığına görə, 
Tofiq müəllimin tövsiyəsi ilə təyinatımı  
Akademiyanın Dilçilik İnstitutuna aldım.  
Məni akademik Məmmədağa Şirəliyevə, 
müxbir üzv Zərifə Budaqovaya tapşırdı… 
Qəribə bir mühit idi… Heç Ferdinand de 
Sössürün özü də baş çıxarmazdı…

Yerli şəraitə hələ təzə-təzə isinişirdim 
ki, Tofiq müəllim məni yanına çağırıb 
bərk danladı:

– Sən koridorda Vaqif Aslanovla şirin-
şirin söhbət edirsən, bilmirsən ki, Zərifə 
xanımın düşmənidi?..

– Tofiq müəllim, o mənim yerlimdi, 
böyük alimdi, salam verirsə, “əleykum 
salam” deməyim?

Tofiq müəllim əsəbləşdi, ancaq hiss 
elədim ki, mənə yox, düşdüyüm (əslində, 

– Nizami, indi sənin səviyyən elədir 
ki, nə yazsan müdafiə edə bilərsən…. 
Sən allah, yazdığına apar bir də bax, elə 
olsun ki, müdafiə edəndən beş il, on il 
sonra utanmayaq. Nə sən, nə də mən.

…Allaha şükür ki, utanmadıq… Nə 
mən, nə də elmi - ictimai nüfuzunu 
həmişə yüksək tutduğum, xatirini çox 
istədiyim elmi rəhbərim.

düşdüyümüz!) vəziyyətə əsəbləşir.
– Nə bilim, elə elə ki, sənə xətər 

dəyməsin…

Doktorluq dissertasiyamın müdafiəsi 
1991-ci ilin dekabrının axırlarında 
Azərbaycan EA Dilçilik İnstitutunda oldu.  
O zaman Ağamusa müəllim İnstitutun 
direktoru, müdafiə şurasının da sədri 
idi. Və təbii ki, onun razılığı olmasaydı, 
vaxt uzana  bilərdi… Müdafiədən sonra 
məni təbrik elədi, qucaqlaşdıq, köhnə 
kişilər kimi… Dedi ki, çox istəyirdim ki, 
doktorluğu otuz iki yaşında  müdafiə edib 
mənim rekordumu təkrar edəsən…

Sonralar hər yeni kitabı çıxanda mənə 
təxminən belə bir avtoqrafla bağışlayırdı: 
“Mənim təkrarım (və inkişafım) olan 
Nizamiyə”… Mən də bundan həm ləzzət 
alır, həm də qürur duyurdum. Və hərdən 
deyirdim ki, Ağamusa müəllim, “təkrar” 
kifayətdir…

Tofiq müəllim cəmisi bir neçə ay 
Maarif naziri işlədi. Həmişə deyirdi 
ki, mən də yay tətili vaxtı, məktəblər 
bağlananda nazir oldum, məktəblər 
açılanda işdən çıxdım…  Ancaq bu bir 
neçə ay da kifayət idi ki. Azərbaycan 
dilinin tədrisi sahəsində müəyyən 
yeniliklərə imza atılsın. Ən böyük yenilik 
o oldu ki, orta məktəbin Azərbaycan dili 
dərslikləri geniş müzakirələrdən sonra 
yenidən yazıldı. Yuxarı siniflərdə ümumi 
dilçilik, türkologiya, nitq mədəniyyəti, 
üslubiyyat və s. barədə zəruri məlumatlar 
verən  dərsliklər yarandı. Elmi rəhbərim 
bu işə məni də cəlb etmişdi.

Müzakirələrin birində çıxış edib 

“Mənim təkrarım olan Nizamiyə...”

…Doktorluq dissertasiyasını mənə 
ruhən yaxın olan bir dövrün – XVIII əsrin 
ədəbi dilindən yazdım. Və yenə qaçdım 
elmi rəhbərimin yanına. O tərəfə-bu 
tərəfə çevirəndən sonra bütün ömrüm 
boyu xatırlayacağım bir söz dedi:

“Məktəblər bağlananda
nazir oldum...”
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köhnə dərsliklərin, xüsusilə böyük dilçi-
metodist Bəşir Əhmədovun dərsliyinin  
qüsurlarını göstərdim. Ancaq, deyəsən, 
bir az ağ elədim… Bəşir müəllim sözümü 
kəsib üzünü Tofiq müəllimə tutaraq 
özünəməxsus bir çılğınlıqla soruşdu:

– Tofiq müəllim, mənim dərsliyimi 
tənqid etmək sifarişini Nizamiyə siz 
vermisiz?

Tofiq müəllim gülümsünüb:
– Bəşir müəllim, Nizami sənin 

yerlindir. Özü də yerlipərəstdir. Mənim 
sözümlə səni tənqid etməz. Görünür, 
dərslikdə çatışmazlıqlar var. Düzəltmək  
lazımdır, – dedi. Sonra söz İsmayıl 
Əhmədova verildi. Orta məktəbi gözəl 
bilən İsmayıl müəllim çıxışında  dərsliyin 
xeyli qüsurlarını göstərdi, onu da qeyd 
etdi ki, “Say” bəhsindəki tapşırıqların 
birində kəsrlə kəsrin toplanmasına aid 
misal verilib, ancaq cavab düz deyil… 
Bəşir müəllim yerindən dilləndi:

– Elə şey ola bilməz!..
Tofiq müəllim ona etiraz etmək 

istəyən İsmayıl müəllimi saxlayıb 
əvvəlkindən daha şən təbəssümlə:

– Ayə, bunlar heç riyaziyyatı da 
bilmirlərmiş ki… – dedi. Və gərginlik 
aradan qalxdı.

Həyat elə gətirdi ki. Türkologiya 
kafedrasında imkan yarandı, Tofiq 
müəllimin köməyi ilə ştata keçdim. 
Sonra həmin kafedranın professoru 
oldum.  Sonra isə, təbii ki, yenə də 
Tofiq müəllimin xeyir-duası ilə, filologiya 
fakültəsinin dekanı  seçildim.

Çalışırdım ki, bir balaca istedadı olan 
hər kəsə kömək edim, bunu da bəzən 
qeyri-prinsipiallıq kimi qəbul edirdilər.

Bir dəfə gənc tədqiqatçı Qənirə 
Bəyzadə  mətn dilçiliyinə həsr etdiyi 
kitabını gətirib xahiş etdi ki, rəy verim. 
Elə yanındaca bir neçə səhifə oxuyub 
gördüm ki, çox qəliz  yazılıb, heç nə 
anlamıram… Qənirə xanımın səviyyəli  
bir tədqiqatçı olduğunu bilirdim. Ona 
görə dedim ki, get özün bir rəy yaz 

gətir. Kitab çıxanda məlum oldu ki, 
müəllif məndən qabaq böyük dilçi Yusif 
Seyidova da müraciət edib, ancaq Yusif 
müəllim mənfi rəy verib. Tofiq müəllim 
məsələdən hali olanda mənə dedi ki, 
elə şey eləmə, prinsipial ol. Hər yazıya 
müsbət rəy verirsən. Heç olmasa, Yusif 
Seyidovdan nümunə götür.

Özümü təmizə çıxarmaq üçün cavab 
verdim ki, Tofiq  müəllim, Yusif Seyidov 
oxuyub başa düşmədiyi əsərə mənfi rəy 
verir, mən oxuyub başa düşmədiyim 
əsərə müsbət… Bir də ki, Qənirə xanım 
deyir ki, ona vəhy gəlir, çox zaman 
yazıdığını sonra oxuyub özü də anlamır. 
Mən də vəhylə gələn mətnə mənfi rəy 
yazmaqdan qorxuram…

Daxilən dindar olan Tofiq müəllim 
bircə onu dedi ki, boş-boş danışma…

Bir gün Qənirə xanım rəy almaq 
üçün növbəti kitabını gətirəndə ona 
dedim ki, dekanlıqda əyləşib gözləsin. 
Gedib Tofiq müəllimi kafedradan çağırıb 
gətirdim. Qənirə xanımdan xahiş elədim 
ki, əsərlərini necə yazdığı barədə mənə 
dediklərini Tofiq müəllimə  də danışsın. 
Təxminən yarım saatlıq söhbətdən sonra 
elmi rəhbərimdən soruşdum ki, fikriniz 
nədir?.. Xəyal içərisində idi.  Xeyli 
düşünüb “nə bilim, vallah!..” dedi.

İşinə həmişə ciddi yanaşan, hər hansı 
səhlənkarlığa dözməyən Tofiq müəllimin  
vaxtaşırı tənbehləri özünün ən kəskin, 
ən incidici təzahürlərində belə, həmişə 
xeyirxah (və pedaqoji!) xarakter daşıyıb.  

Görkəmli dilçi Nizami Cəfərovun 
bu kitabı yaxınlarda “Xan” nəşriyya-
tının “Xatirə ədəbiyyatı” seriyasında 

dərc olunacaq.
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Orxan FİKRƏTOĞLU

Qatar vağzaldan çıxanda uşaq 
stəkanı döşəməyə vurub qırdı. 
Anası, uşağın başını sığallayıb, 

“Belə eləmə”, – dedi.  Uşaq anasının nə 
dediyini anlamadı. Ana da çox dərinə 
getmədi. Uşağın yaşı çox olsa da dil 
açmamışdı. Baxışları da laldı. Qatar 
qaranlıq tunelə girəndə uşaq ağladı. 
Səsi iniltiyə də oxşayırdı, yalvarışa da. 
Qatar işığa çıxana qədər uşaq beləcə 
inildədi. Uşağın xəstə olduğunu anlamış 
sərnişinlər bir-bir başqa vaqonlara 
keçdilər. Gözlərini yumub oturacağa 
yayxanmış kürən oğlandan savayı 
vaqonda heç kəs qalmadı. Beləcə bir 
neçə iskələni keçdilər. Qatar Keşləyə 
çatanda ana mürgüləyən oğlanın qoluna 
toxunub: “Beş dəqiqəlik uşağa baxa  
bilməzsən?” – soruşdu. Oğlan əsnəyə-
əsnəyə: “Baxaram” – dedi. Ana ayağa 
qalxanda gözü oğlanın yaşından böyük 
görünən əllərinə sataşdı. Oğlan əllərini 

irəli uzadıb: “Mənim deyil, atamındı” – 
dedi.

Ana zarafatı baxışıyla dəyərləndirib 
siqaret çəkmək üçün tambura çıxdı. Uşaq 
gözlərini oğlandan çəkmirdi. Sinəsi körük 
kimi xırıldaya-xırıldaya gülürdü. Oğlan 
içinə hopan bu gülüşdən nədənsə utandı. 
Uşağın gülüşü ovqatını dəyişirdi, qanını  
qaraldırdı. Anası geri dönənə qədər uşaq 
gözlərini oğlandan çəkmədi. Baxışlar 
oğlana daş kimi dəyirdi; böyrünü-başını 
əzirdi. 

Ananın səsi xırıldayırdı.
“Kimdən belə küsmüsən?”
Oğlan gözləmədiyi sualdan çaşdı. 

Dinməyib, başını aşağı saldı.
Ana əliylə oğlanın başını yuxarı 

qaldırıb: “Onda mən neynim?” – 
soruşdu.

Onlar qatardan birlikdə endilər. Oğlan 
uşağı evə qədər qucağında gətirdi. Evdə 
onlar ananın çaldığı pianoya qulaq asıb 

LAL
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peçenye yedilər. Uşaq tez yatdı. Ana 
uşağı qucağına alıb, yataq otağına keçdi. 
Oğlan ananın olduqca gözəl olduğunu 
ancaq uşaq yatandan sonra gördü. Uşaq 
yuxulayan kimi ana yuxudan ayıldı. 
Divana oturub ayaqlarını altına yığdı. 
Oğlandan: “Sevdiyin qız-zad var?” – 
soruşdu. Oğlan səsi əsə-əsə, yalandan: 
“Əlbəttə, var”, – pıçıldadı.

Ana oğlanın yalan danışdığını anlayıb: 
“İçində mahnı necə?” – soruşdu.

– Oğlan: “Xeyr, mahnı yoxdur” – 
dedi.

Uşaq yuxudan oyanmasın deyə, ana 
pıçıltıyla nəğmə oxuyurdu. Onun da 
gözlərində uşağın gözlərində olan o 
tüstülü qaranlıqdan nəsə vardı. 

 Sonra gecə düşdü...
Səhər erkən oyanmış uşaq anasının 

ayaqlarını ovxalayırdı. Və sevgi dolu 
gözləri ilə anasını qucaqlayıb yatmış 
kürən oğlana baxırdı. Oğlan gözlərini 
uşağın səsinə açdı. İllərdir danışa 
bilməyən uşaq qəribə səslər çıxara-çıxara 
nəsə demək istəyirdi. Gözlərinin şəkli, 
xırıltılı nəfəsi, əllərinin əsəbi yeni söz 
yaradırdı. Uşaq əl-qoluyla nəsə danışa-
danışa çarpayını silkələyirdi. Tərpəntidən 
gözlərini açıb heyrətlə Allahdan dil 
istəyən uşağına baxan ananın gözləri 
yaşarmışdı. O, uşağını bircə gecədə 
dilləndirmiş oğlana göydən enmiş mələk 
kimi baxırdı. 

Sonra Ana süfrə hazırladı.
Onlar səhər yeməyi yeyəndə ana 

oğlandan çarpayıda axşam hansı tərəfdə 
yatmaq istədiyini soruşdu.

Oğlan: “Fərq etməz. Təki sənin 
yanında olsun”, – dedi.

Və bunu deyəndən sonra anladı ki, 
illərdir içindəki boşluq da uşaq kimi 
dil açıb. Dünənindən üşənən oğlan 
çevrilib qorxa-qorxa uşağa baxdı. Uşağın 
gözlərində elə bir işıq vardı ki, bu işığın 
kölgəsi altında bütöv bir ömrü  yaşamaq 
olardı....

Q A R...

Alma boyda qarların yağdığı sənə, 
kənd adamları qorxa-qorxa göyə 
baxırlarmış. Görüblər, qarın içiylə 

göydən aşağı bir adam enir. Qabağına 
yüyürüblər. Görüblər göydən düşən 
odur. Əvvəlcə bilməyiblər onu necə 
dindirsinlər. Sonra görüblər onu dillə 
dindirmək gərək deyil. Danışmasan 
da, səni anlayır. Gözlərinə baxıb nə 
demək istədiyini bilir. Beləcə  bu adam 
olub onlardan biri... Kəndlilər əvvəlcə 
ona salam veriblər, sonra Əlişin boş 
qalmış daxmasını, ondan sonra da dul 
Əsməri. Qarla gələn heç nə demədən 
salamı da alıb, Əsməri də... O gələn 
gündən quru salamın belə qırışığı 
açılıb.  Ona ərə gələndən Əsmər belə 
ucadan  gülməyə başlayıb. Onu görəndə 
ən qanı qara adam belə səbəbsiz yerə 
sevinir. Belə baxırsan soyuqdur: dinmir, 
danışmır. Həm də necəsə istidir: əl verib 
görüşəndə əlin tava kimi cızıldayır. Yay-
qış  puçur-puçur tərləsə də, üzü suludur. 
Əllərində heç nə kiflənmir, təzə-tər 
qalır. Sobanın yanında oturanda əriyir. 
Novruz bayramlarında əriyər deyə tonqal 
üstündən hoppanmır. Yerə bağlı deyil. 
Bostanını da göydə salıb. Əkdiyi ağacları 
yerdən göyə sulayır. Meyvələr, tərəvəzlər 
dəyib sulandıqca göydən tappıltıyla aşağı 
düşürlər. Arvadı Əsməri hər gecə göyə 
gəzintiyə aparır. Hara gedirlər, hardan 
gəlirlər, özlərindən savayı heç kəs bilmir. 
Əsmərə baxıb, kəndin o biri arvadları 
da göynən getməyə başlayıb. Onlar da 
ərlərindən hər gecə ulduz istəyirlər. Kənd 
adamı onun əkdiyi meyvələri yemir. 
Evində “tutya” kimi saxlayır. Onun 
meyvələri də, sözləri kimi gec saralır. 
Qoxusu, ətri illərlə otaqdan çəkilmir. 
Üzünün rəngi süddən ağdır. Gecələr 
bədəni ləmpə kimi işıq saçır. Qaranlıqda 
qonşu kəndə getmək istəyən onu özüylə 
ləmpə kimi götürür. Heç kəsə “yox” 
deməz. Hara desələr, haçan desələr, 
qabaqlarına düşüb gedəcək. Gecə 
vaxtı uşaqlar qaranlıqdan qorxmasın 
deyə kəndin ortasında çəpəki dayanır 
ki, işığı pəncərələrə düşsün. Qəzaya 
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düşən uçaqlar onun işığına sağ-salamat 
yerə enirlər. Onsuz kənddə toy olmaz. 
Gələndən gəlinlərin aynasıdır. Arvadlar 
inəklərini onun üzünə sağırlar. At nalı 
kimi ayaqqabılarını darvazalardan asırlar. 
Yay oldumu, göyə qalxacaq. İki buludu 
var. Cütə qoşub göydəki bostanını 
şumlayacaq. Yerdə heç kimlə işi yoxdur. 
İtlər ona hürmür. Quşlar yanında qanad 
çalmır. Adamlar göyə baxan deyil deyə 
yayda onu az-az görürlər. Heç kəsin əli 
çatmır deyə, göydə dərdi də  yoxdur. 
Göydə dərd olmur axı...  Göydə bircə 
hal var. Bu hal da onun üzüdür. Təkcə 
Əsmər hamilədi deyə qalıb yerlə-göy 
arasında. Bilmir uşağı göyə doğulacaq, 
ya yerə? Tez-tez boylanıb göydən yerə 
baxır.

Beləcə o da, yerlə-göy arasında hamı 
kimi yaşayıb ölüb gedəcəkdi. 

Amma dünya yumrudur. Bunun yayı 
olur, yazı, payızı, qışı olur. Qışında qar 
yağır.

Bir qış qar yağmadı. Sonra beş qış qar 
olmadı. Sonra on beş qış yer qarsız qaldı.

Dünya tərəzi kimidir: bir yanı əyəndə, 
o biri yanı əyilir. Qar yağmadı, dünya 
da əyildi. Suları qurudu. Otları bitmədi. 
Dənizləri ləpələnmədi. Balıqları kürü 
qoymadı. İnəkləri gövşəmədi. Kənd 
adamı ancaq kəndi görürdü, göy 
nədir bilmirdi. Onların da işi ancaq 
gövşəməkdi. Qarınları ki doymadı, 
yığışıb gəldilər onun üstünə “Göydən sən 
gəlmisən”, – dedilər, – “ora ancaq sən 
qayıda bilirsən, get gör qar necə oldu?”

Göyü beş barmağı kimi tanıyırdı. 
Kənd adamları evinə gələn zaman da 
ora baxırdı. Yerdən yemək istəyən kənd 
adamlarının sözünü yerə salmayıb: “Qoy 
bu çayımı içim, qalxaram”, – dedi.

Kənd adamı getdi yerə. O da ayağa 
qalxıb göyə getdi. Görəsən, nə olmuşdu? 
Kənd adamının günahı nəydi ki, qarı 
yağdıran daha yağdırmırdı?” 

Göyə çıxıb buludları yəhərlədi. 
Ora-bura çapıb qar axtardı. Yox idi. 
Yuxarıdan boylanıb maraqla yerə baxdı. 
Dünya çatlamış dodağa bənzəyirdi. 
Adamları qurumuşdu, suları bulanmışdı. 
Yaşıllıqları saralmışdı. Olacaq uşağı da, 
gözünə yaxşı görünmədi. Dərin bir çala 
qazıb əlindəki beli göydən yerə tolazladı. 

Bel buludları keçib tarappıltıyla yerə 
dəyib toz qaldırdı. Belin vahiməli səsinə 
yığılmış adamların gözlərini qaraldan toz 
çəkilən zaman qeybdən  səs gəldi... 

– “Seçim özünündür: qar da ola 
bilərsən, adam da...”

Göydə qazdığı çalaya girib, üstünü 
buludlarla örtdü. Buludların qarnından 
qar kimi aşağı, kəndin bostanına 
yağmağa başladı.

Sonra qar gücləndi...
Beş il durmadan qar yağdı.
Çaylar sulandı. Ağaclar çiçəklədi. 

Quşlar dirildi. Adamların qarınları doydu. 
Əsmər qarın altında bir gülərüz, qapqara 
oğlan doğdu. Uşağın səsinə kənd adamı 
elə bil yuxudan ayıldı. Hamı burdaydı. 
Təkcə o, yox idi. 

Bir-iki il kənd adamları hər dəfə qar 
yağanda onun göydən-yerə düşəcəyini 
gözlədi.

Sonra onu unutdular. Daha  
qarlayanda “onu görərəm” deyə heç kəs 
göy üzünə baxmadı. Kənd adamlarının 
göyə baxmağa vaxtı hanı? Onların evləri 
kimi, sevgiləri də yerdədir. Qış da soyuq 
olur axı... Nə qədər soyuğun altında 
çöldə dayanıb göyə baxacaqsan? Bir də 
bu qarın nə evi var, nə də qəbri. Lap 
istəsələr belə kənd adamları onu hara 
baxıb xatırlamalıdırlar? Onun  qar olub 
kəndi xilas etməsinə kəndlilər inanmadı. 
Amma hər təzə qar yağanda Əsmərin 
qara oğlu nədənsə sevinirdi. Və Əsmər 
oğluna baxıb düşünürdü ki, bu uşaq yəqin 
atasının zərrəsi olduğu qədər həm də 
onun qəbridir. Bir adamın qəbri varsa, 
deməli onun xatirəsi də var. O uşaq bir 
gün dil açdı. Və danışan kimi Əsmərdən 
atasının adını soruşdu. Əsmər fikrə getdi. 
Görəsən, onun göydən gəlmiş ərinin 
adı nəydi? Axı Əsmər heç vaxt ərindən 
adını soruşmamışdı. Kənddə də heç kəs 
o göydən gələnin adını bilmirdi. Əsmər 
uşağa: “Sənin atanın adı yoxdu, ona 
ad qoymaq olmur, o nədirsə, onu ağılla 
dərk etmək də olmur”, – dedi. Uşaq bu 
cavabdan bir mətləb anlamasa da, daha 
anasına sual vermədi. Hər dəfə soba 
yanında oturanda ayaqlarının əriməsini 
də anasından gizlətdi. 
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     İngilis dilinə tərcümə məqsədilə   “Gecəyarı hadisə” və  
“Mərənd ölüsü”nü göndərməyimin axırı onunla qurtardı ki, 

sən demə,  çevirmələrin  bir ətək pul etməkdən də başqa dərdi 
var: gərək milli zəminə qapılıb qalmayasan, necə deyərlər,  
bəşəri mövzularda da qələm çalmağı bacarasan. “Yanaşı 
masalar”, “Əclaf”, “Kitab” kimi hekayələr  beləcə araya-

ərsəyə gəldi və bu minvalla  hiss olunmadan  xeyli qısa yazı 
ortaya  çıxdı.  Hətta bir  cümlədən ibarət mətnlər də peyda 

oldu. Kim bilir, bəlkə, təkamül yolu və vaxt qıtlığı hekayəni 
bir janr kimi ora aparır?  Gümanımca,  vaxtilə aforizmlər də  
bu yolu keçərək yaşamaq hüququ qazanıb. Hər halda, reallıq 
bundan ibarətdir ki, qızıl qiymətində olan o yığcam deyimlər 

min illərdi  insanlığın  yoluna işıq saçmaqdadır. Qərəz...  

Yazıçının arxivindən

Əlabbas
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Qulaqlı yer

Üç dostu həmişə bir yerdə görür 
və hərdən mübahisələrinin də şahidi 
oluram. Onlardan biri, o, görkəmcə də 
digərlərindən fərqlənir, arıq və fağırdı, 
öz sakit və təmkinli danışığı ilə daim 
araya barışıq qoymağa  can atır. Bir 
dəfə verdiyi cavabdan başa düşdüm ki, 
dostların odəfəki söz-söhbəti nə üstədi. 
    – Birdəfəlik bilin, qardaşlar, – 
o deyirdi, – yerin qulağı yoxdu,   
müsəlmanın ağzı cırıqdı.    

Mənasız söhbət 

Kazım müəllimin adətidi: nədən 
danışır, danışsın, kəlməbaşı soruşur: 
    – Yalan deyirəm, denən yalan 
deyirsən. 
    Qəlbinə dəymirəm onun, uzaqbaşı 
dilcavabı deyirəm: 
    – O nədi elə? Yalan hara, sən hara? 
    Dəmdəməki təzədən başlayır, özü 
də bilir ki, qulaq asmıram ona, amma 
danışır özü üçün. Bir vaxt eşidirəm 
ki, müxalifətin kölgəsini qılınclayır, 
deyir, hələ onlar kimi satqın yer üzünə 
gəlməyib. İş-gücləri xalqı aldatmaqdı. 
Məsələn, filankəs... İki oğlu xaricdə 
oxuyur, filan yerdə bağı, özü də ev tikib 
satır. Hansı pullarla? Hamısı yuxarılarla 
əlbirdi. Bəlkə, yalan deyirəm?  
     Baxıb-baxıb, onu bir az da mən 
həvəsləndirirəm:  
    – Ə, bu nə sualdı?  Lap gözündən 
vurursan. 
    – Yox da, öz aramızdı, yalan deyirəm, 
denən yalan deyirsən. 
    – Səndə  nə də olsa, yalan olmaz. 
    O təzədən cuşə gəlir. Bu dəfə də 
hökumət adamlarını asıb-kəsir, deyir, 
axırları çatıb, elə bugünlük-səhərlikdi, 
hamısının kökünü kəsəcəklər, sonda  da 
iynəsi xarab olmuş patefon kimi eyni şeyi 
yüzüncü dəfə təkrarlayır: “Yalan deyirəm, 
denən yalan deyirsən”. 
     Müəllimin  əlindən iki dəfə  telefon 
nömrəsi dəyişmişəm. Hər dəfə hardansa 
təzə nömrəmi tapıb öz köhnə qəzəllərini 

bu dəfə də telefonda oxumağa başlayır... 
Mənasız söhbətimiz bəzən saatlarla 
davam eləyir. Xudahafisləşmə məqamı  
çatanda, bu, Kazım müəllimin çənəsinin 
altına düşən hər bir kəs üçün artıq  
xoşbəxtliyin baş verdiyi andı, “köhnə 
patefon” təzədən işə düşür:

– Pis deyirəm, denən pis deyirsən.
                                                      

Kitab 

Böyüyüb böyük oğlan olub 
Məhəmməd. Artıq birinci sinfə gedir. 
Şahmata xüsusi həvəsi var. Üçüncü 
dərəcə diplom və döş nişanı alıb. Həm də 
dərs əlaçısıdı. Məktəbin şərəf lövhəsində 
şəkli var. Ən çox da ona sevinirəm ki, o, 
böyüdükcə yorucu sualların sayı da azalır.   
     Məhəmməd ilk dəfə şahmat  yarışına 
gedəndə evimizdə çoxdan adət halını 
almış ənənəyə uyğun olaraq nənəsi onu 
astanada “Quran”ın altından keçirib, 
özünə də dedi: 
     – Yadında saxla: bu Kitab səni həmişə 
qada-bəladan qoruyacaq. Hər yerdən 
qələbə ilə qayıdacaqsan. Qolunu bükən, 
dizini qatlayan tapılmayacaq. Harada 
olsan, ona inan.   
      Üç görüşdən qələbə sevinci ilə dönən 
dəcəl nənəsinin nəsihətini yavaş-yavaş 
unutmağa başladı. Ona elə gəlirdi, daha 
hamını uda bilər. Amma belə olmadı. 
Növbəti yarışdan evə xalsız döndü. Ertəsi 
gün isə  daha bir  məğlubiyyət acısı 
daddı. 
     – Səni kim gözə gətirdi? – axşam 
ondan soruşanda başını aşağı dikib 
sualıma cavab vermədi. Başa saldım ki, 
tələsdiyinə görə uduzub. Əgər diqqətli 
olsa, yenə qələbə qazanacaq, qorxmasın. 
Məni xəcalət hissi ilə, başıaşağı dinləyən 
Qoçu – hərdən ona “babasının Qoçu 
balası” da deyirəm –  növbəti yarış günü 
evdən çıxanda heç birimizin inanmadığı 
hadisə baş verdi: anası ilə liftin yanınacan 
pərişan halda gedib nədənsə geri qayıtdı, 
başını qapıdan içəri salıb, günahkar 
tərzdə nənəsini səslədi: 
     – Nənə, ay nənə, kitabı gətir. 



yaradıcı

23USTAD dərgisi \ Sentyabr 201622 USTAD dərgisi \ Sentyabr 2016

Qocalıq 

Bu yaşda hər dəfə ünvanıma deyilən 
ağsaqqal sözünü eşidəndə sanki duran 
yerdə qocalıram.                 

Zinə bulaq 

Rüstəm durub-oturub az-çox tanınan 
şair atasını qınayır ki, ona bir gün 
ağlamayıb, atalar var ki, oğul nədi, 
hələ bələkdəki nəvəsinin də gələcəyini 
fikirləşir. Nə olaydı, onların da bir obyekti 
olaydı, başqaları kimi ayın sonunda o 
da gedib şellənə-şellənə beşdən-üçdən 
cibişdana qoyub gələydi. Əli təmiz, ayağı 
təmiz.

Atası da həmişə:
– Bizdə olan obyektdən kimdə var, 

oğul bala? – soruşur, – anan psixoloq, 
bir bacın hüquqşünas, o biri  müəllimə, 
sən mühasib, pis-yaxşı dədən də dövlət 
qulluqçusu. Nə vergi müfəttişləri ayın 
sonunda zəhləni tökür, nə deyən olur 
yuxarıların tapşırığıdı, nə müflis olmaq 
qorxusu var, nə də bağlanmaq. Zinə 
bulaq kimi az-az gələcək, amma həmişə 
gələcək.  Sən Allahdan sağ can, bir də 
yaşamağa ömür  istə.  

Uzun ömrün sirri 

Əvəz kişini dostları arasında boşboğaz 
kimi tanıyanların sayı çoxdan çoxdur. 
Onunla ünsiyyətdə olan da, olmayan da 
bilir ki, həpənd bəzən adamı hal-əhval 
tutmağa da peşman eləyir. Desən, salam, 
arsız-arsız  cavab verir  ki, sazdımı xalan? 
Əgər soruşsan ki, necədir vəziyyət, 
deyəcək: 

– Vəziyyət verir əziyyət.
– Burda neynirsən? – sualının 

cavabına bax:
– Boynuna minməyə adam axtarıram.
– Yalançının... – desən, həmən  

eşidəcəksən:
– Xalan qalayçının.
– Zəhmət olmasa...
– Zəhmətin anası ölsün... 
Yanaqlarından qan daman bu adama 

zarafatla da olsa eşitdirsən ki,  niyə 
boş-boş şeylərə bu qədər vaxt itirir, 
nə qeyzlənər, nə ehtirası coşar,  eləcə 
gülümsünüb: 

– Əlimin içindən gəlir, – deyər, – arpa 
biçindən gəlir.           

O da  bu cür ömür sürməyə vərdiş 
eləyib, hər sözə, deyilənə bir şəbədə 
qoşmaq peşəsidi. Özü də elə sanır, böyük 
bacarıq yiyəsidi, olmaz ondan. Bəzən 
baxmaz ki, böyük kimdi, kiçik kim. İllərlə 
durub-oturduğu tay-tuşlarının, dostlarının 
kim olduğunu soruşsan, cavabını qəti 
yubatmaz:

– Kim olacaq? İt ilxısı, köpək sürüsü.
Sözarası çoxdan gözə dəyməyən bir 

tanış-bilişi xəbər alsan ki, qardaşımız 
neyləyir, bivec-bivec başını yırğalayar:

– Neyləyəcək, milçək uçurdur.
Təsadüfən micazına toxunan bir hal 

baş versə də, heç nəyi üzə vurmaz və: 
– Necədi səninçün? – yanaşman olsa-

olsa ondan: 
– Ay batıb, gecədi mənimçün, – 

cavabını gətirər.
Öyrənib ki, o hər yoldan ötənə söz 

deyə, cırnada, hətta sataşa bilər, amma  
bir kimin hünəri nədir ona, gözün üstə 
qaşın var, deyə.  Balaca göy gözlərini bir 
az da qıymaqla tənəsiz nəzərlərlə:

– Oğulsan e, – deyib, ardını da 
dərhal zarafata salar, – amma arvad 
hamamında.

Qərəz... Aranızda belələri varsa, uzun 
ömür sürəcəyinə bir çimdik də  şübhəniz 
olmasın, doxsan yaşı bu minvalla 
haqlayan dildən pərgar Əvəz kişinin 
fikridir bu, deyir, ciddi mətləblərə baş 
qoşmaqdansa, bu cür ömür sürməyə 
vərdiş eləməyin faydası göz önündədir, 
inanmırlarsa, ona baxıb ibrət götürsünlər. 
 
                       Dua 

Əvvəl uşaqlarım sındırırdılar, indi 
də nəvələr sındırır. Qapının dəstəyini,  
mətbəxdə stəkan-nəlbəkini, dəhlizdə 
güzgünü, tavanda elektrik lampasını, 
kitab şkafının aynalarını, televizorun 
pultunu... Sındırmağa şey tapmayanda 
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isə yazı masasındakı qələmlərimi iki 
bölürlər. 

Mən, neynirəm?... Deyinə-deyinə 
bazara yollanır, sınıb-dağılanı təzəsi ilə 
dəyişir və hər dəfə də hirsim soyuyandan 
sonra şükür eləyirəm ki, sınan qab-qacaq 
olsun, cüvəllağılar qəlbimi sındırsaydılar,  
nə ilə dəyişərdim? 

Maşın 

Təzə yuyulmuş, par-par parıldayan 
maşın böyür-başı batmasın deyə palçıq 
yolu sanki tısbağa yerişi ilə gedir. Gendən 
baxıram, yadıma şalvarının balağını 
qatlayıb asta-asta çay keçən adam düşür.  

Durum deyim ki... 

Yusif dayı el-obanın  ən başıaşağı, 
dinc və sakit kişisidi. Əhvalını nə 
vaxt  soruşursan, cavabı bu olur ki, 
deyim yaxşıyam, sən də gedib arxayın 
olacan ki, Yusif dayı yaxşıdı, onu eləyə 
bilməyəcəm.        

Sonbeşik 

Hacı bazarda kartofsatanın yanına 
çatıb ayaq saxladı. Maşına tığlanmış 
çiçək kimi məhsulu gözdən keçirib onun  
neçəyə olduğu ilə maraqlandı.  Fağır 
alverçi qiymət deyəndən sonra hacı iri, 
təmizqabıq bir kartofu əlinə alıb gah ona, 
gah da qarşısındakı adama  baxa-baxa 
məsləhət verdi:  

– Elə malın da özün kimi əladı, a 
dağlar oğlu. Görürəm yaxşı adama 
oxşuyırsan. Burda boş yerə vaxt itirmə. 
Otuz  qəpik ucuzuna ver, hamısını bir 
yerdən götürüm, sən də çıx get iş-
gücünün dalınca. Nə azarın var bu istidə?

Mal yiyəsi əvvəlcə nəm-nüm eləsə 
də,  sifətindən nur yağan müştəri bəzi 
mətləbləri xırdalamaqla bahəm, şirin 
dilinin sayəsində  onu  yola gətirə bildi:

– Sənə ölüsü bir ay vaxt lazımdı 
bu malı xırıd eləyəsən. O bir ayın da  
yemək-içməyi, yatıb-durmağı, kirə 
haqqı, böyür-başında da filan qədər xərc-
xəsarəti  var.  Fikirləş,  Hacı Kamil sənə 
pis yol göstərməz, uşaqlıqdan haqq yolu 

tutmuş adamam mən, xeyir taparsan, – 
deyib cavab gözləmədən yola düzəldi. 

Alverçi haqq-hesaba vurdu, arada 
az maya batırmadığını görüb ağırsəng 
gedən kişinin dalınca yüyürdü.  
Dəbbələməsin deyə elə ondan da başladı:

– Kaş adamın səni kimi bir-iki 
yolgöstərəni ola.  

– Mənim kim olduğunu sən sonra 
biləssən, hələ harasıdı? – deyən nurani 
adam maşını onun həyətinə sürdürməyi 
tapşırıb, bu işdə oğlu Hacı Fikrətin ona 
yol göstərəcəyini də deyərək asta-asta 
uzaqlaşdı...

Bir saatdan sonra malı həyətinə 
boşaltdıran hacı  azacıq beh verdiyi 
kartofsatanla  pulu sabah gəlib aparmağa 
sövdələşdi.

Gün batdı, axşam oldu, səhər açıldı, 
sövdəgər deyilən vaxt hacının həyətində 
hazır oldu, salam verib baş əydi. 

– Salam Allah salamıdır. Amma deyin 
görüm siz kimsiniz və nə istəyirsiniz? – 
qabağında xoruzquyruğu çay, mütəkkəyə 
söykənmiş hacı gözlərini qıydı. 

– Mənəm dəə,  dünənki adam, 
kartofsatan.

– Nə kartofsatan? Kartof nədi? 
– soruşan adamın sifətindən zəhər 
tökülürdü. 

– Özünüz dediniz ki, bu gün səhər 
gəlim. 

 – Yaxşı-yaxşı fikirləş, bəlkə, məni 
qonşulardan kimləsə dəyişik salırsan. 
Mən halal  adamam... 

– Allah cəmi halalları var eləsin, biz də 
onların kölgəsində başımızı dolandıraq, – 
onun dediklərini bir zarafat zənn eləyən 
qonaq gülümsündü...

– Bu saat ayırd elərik, – deyib ev yiyəsi 
böyük oğlunu səslədi, – Hacı Fikrət!

Oğul qulluğunda hazır olan kimi atası 
soruşdu:

– Hacı, bu adamı tanıyırsan?
– Birinci dəfədi görürəm, – oğul  

çiyinlərini çəkdi.
Arif övladın cavabından razı qalan 

hacı ikinci oğlunu da səslədi:
– Hacı Aqil, de görüm bu kişini  

görmüsən?
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İkinci oğul da alnını qırışdırıb gələn 
adamı birinci dəfə gördüyünü söylədi. 
Belə olanda yəqinlik hasil olsun deyə, 
hacı üçüncü oğlunu da çağırmalı oldu. 
Vaqif hüzuri-şərifində hazır olan kimi 
atası onu qonaqla üzləşdirdi.

– Oğul bala, de görüm ki, bu kişini 
tanıyırsan?

Qulam fikir belə  etmədi:
– Dünən gələn kişidi də,  

kartofsatan!...
Hacı sonbeşiyini tərs-tərs süzüb, dişi 

bağırsağını kəsə-kəsə böyük oğluna 
qonağın pulunu verib  yola salmağı 
tapşırdı.  Kartofsatan gedəndən sonra isə 
üzünü arvad-uşağa tutub,  Vaqifə işarə ilə 
dedi:

– Bu qırışmalın əl-ayağını hazırlayın, 
– dedi, – təcili Həccə göndərmək lazımdı 
onu...  
 
                      Şəkər 

– Bilirsən, şəkər nə vaxt qalxır? – 
dostum soruşur.

– Nə vaxt? – deyib, mən də 
soruşuram.

– Əl ki  cibə gedib, kağız əvəzinə 
siçana toxunur, onda. 

              Cüt alma 

Qardaşımla bir-birimizə çox oxşayırıq. 
Girdəsifət, pırpızsaç, çatmaqaş...  
Adlarımız da oxşardı: Qabil, Habil... 
Hamı elə bilir, cüt almayıq. Bir dəfə, 
biz məktəbli olanda qonşumuz Bilal əmi 
atamdan soruşub:

– Bundan sizdə iki dənədi? 

Altmış yaş 

Həkim soruşur ki, şikayətim  nədəndi, 
nəyə gəlmişəm? İlk baxışdan sapsağlam 
görünürəm. Hansısa bir xəstəliyin 
simptomu  sezilmir.  Uzun-uzadı  sorğu-
sualdan sonra, axır ki, “dərdim” tapılır:

Sən canınla iyirmi beş yaşdakı kimi 
davranırsan, ona görə,  necə varsan, elə 
ol.  

Abırlı adam 

– Utanıram, bu qədər yaşadığıma 
görə, məni bağışlayın, – bu sözü  
başqalarına əziyyət verdiyini düşünən 
səksən yaşlı bir xəstənin dilindən eşitdim.  

Qazanc yeri 

İki atın arpasını bölə bilməyən 
Talıb  müəllim mənə  gecə-gündüz dərs 
keçməkdən yorulmur, deyir, nə qədər 
yuxarıda oturanları öz maqalələrimdə 
(elə bu cür də deyir: maqalə) biabır 
eləməmişəm, bu xalq məni sevən deyil. 
Kitab yazan adam gərək belə şeyləri 
əzbər bilə. Ümumxalq sevgisi burdan 
qaymaqlanır, dəqiq bilir o bunu. Mən də 
bunu bir yana qoyub, ilk öncə dediyinə 
düzəliş eləyirəm ki, əvvəlcə bunun fərqinə 
varsın, sonra böyük mətləblərə girişər: 

– Qaymaqlanır yox, qaynaqlanır.
Kimə deyirsən? Əlini yelləyib, etirazını 

eləyir:
– Allahsaxlamış, nə qoyub, nə 

axtarırsan? Qaymaq olmasın, sən deyən 
olsun. Dünyanın hər yerinı qırış-qırış 
gəzmişəm, hələ bir adam irad tutmayıb 
mənə, səndən başqa.

– Burdan-bura yenə səhv eləyirsən, 
sonra da günahkar mən oluram,  qırış-
qırış yox, qarış-qarış...   

İş ondadı ki, Talıb müəllimin nitqində 
bu qism kəlmələr  bir deyil, beş deyil. 
Sovetin vaxtında həmişə rəhbər 
vəzifələrdə çalışıb deyənə, söhbət və 
xatirələri  tribuna ifadələrilə doludu. 
Ovaxtkı alovlu çıxışları yaddaşına necə 
həkk olunubsa, hələ də onların havası 
ilə yaşayır. Hamiləliyə  götürmək onun 
nəzərində elə hamiliyə götürməyin bir 
tayıdı.  Elə o cür də deyir və sözünə 
qımışan olduğunu görürsə, dediyini 
dübarə təkrarlayır ki, elə bilməsinlər səhv 
elədiyini düzəltmək fikri var,  xeyr. Hər 
ehtimala qarşı ifadəsini bu kürreyi-ərzdə 
ondan savayı, bir allah bəndəsi belə 
işlətməz ki, o işlədir:

– Hər etimada qarşı...     
Birinin  humanist, rəhmli və əltutan 
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olduğunu diqqətə çatdırmağı isə daim 
belə olur: 
  – Çox humanitar adamdı, – deyir və 
qayıdıb heyrətdən başını da bulayır.

Avtoritar rejimə tez-tez avtaritet rejim 
deməklə siyasətdə də naşı olmadığını  
bılsinlər deyə, tez-tez bu mövzuya baş 
vurur və elə bilir,  bunu eləməsə, onu 
kəmsavad və qanmaz sayarlar. Amma 
çifayda... Heç olmur ki,  səhvə yol 
verməsin.  Məsələn, deyir:

– Bu Afət də bir iş görmədi, o da 
ermənilərə işləyir. 

Soruşuram, hansı Afəti deyir, o qədər 
Afət var ki!  Nə görüb axı bu afətlərdə, əl 
çəkə bilmir? 

Guya, öz aləmində fikrimə düzəliş 
eləyir: 
– Sənin də fikrin afətlərin yanında olsun. 
O Afəti demirəm e, o birisini deyirəm, 
– eləyib əlini yuxarı qaldırır və elə bilir, 
bununla fikrini izah eləmiş olur ki, Afəti 
yox,  ATƏT-i deyir.

Pakistanın əsl pakislamlar ölkəsi 
olduğunu xüsusi vurğu ilə diqqətə 
çatdırmağı isə özü üçün əsl tapıntı bilir. 
AŞPA prezidentindən söz düşübsə, 
deyir, burada söhbət aşpaz prezidentdən 
gedir, mənası da odu ki, yəni bu adam 
prezidentlık postuna aşpazlıq sənətindən 
gəlib. Nə çoxdu xaricdə belə şeylər? 
Götür Zimbabveni,   Uqandanı... 

Həqiqətin o deyən kimi olmadığına 
tam əminəm, adıçəkilən ölkələrin hansı 
qitədə yerləşdiyindən bixəbər olduğunu 
da yüz faiz bilirəm və özümə  söz versəm 
də ki,  gərək   bu qüsurlara birdəfəlik 
göz yumam,  bir şey ki, adam yetmiş 
ili beləcə yola verib, işləri də yağ kimi 
gedib, daha qəmiş qoymağın nə mənası, 
ancaq heç vaxt özümü saxlaya bilmirəm.  
O danlaq-dansaq axır ki,  günün birində  
sülh, xoş əhval və gülüşlə bitdi: 

– Bilirsən niyə belə eləyirəm? – Talıb 
müəllim içkidən hallanıb mübahisə 
əsnasında soruşdu.  

– Niyə?
– Deyirəm, heç kimin mənnən işi 

olmasın.
– Onda nə olur ki?

– O olur ki,  deyirlər, maymağın biridi, 
başı heç nədən çıxmır, bir şey ki, lora 
şor deyir, qoy gedib ailəsini dolandırsın...   
Beləsindən hökumətə xətər toxunmaz.  

– Onda məni  niyə qınayırsan ki, 
yuxarıda oturanları  söymürəm.

– Sən də düz eləyirsən. Ailən, uşağın 
var, nəyinə lazımdı söyüş?... Qoy gedib 
kef eləsinlər. Guya, Talıb bilmir mağar 
nədi, mağara nə? Ay hay!... Mən deyim, 
ölmüşdü Talıb... 
                                                                
                         Silah

Kimsənin görmədiyi bir silah var 
ki, onu ağlım kəsən gündən üstümdə 
gəzdirirəm. O mənə uşaqlıqda ata-
anadan, gənclikdə müəllimlərimdən, indi 
isə dost-tanışdan daha çox kömək edib:  
özünəinam! 

                                                      
Diaqnoz 

Doktor Tahir ucqar kəndlərin birindən 
yanına gələn arıq, üzgün, halsız xəstəyə 
baxıb, adamlarına, “bunun vur-tut bir 
ay ömrü qalıb, – dedi, – götürün aparın 
kəndə, nə yaşayar, yenə qənimətdi”. 

Dörd-beş ildən sonra təsadüfən kənd  
toylarından birində   doktorla  qarşılaşan 
həmin xəstə istehza ilə həkimə dedi:

– Bəs nə oldu sənin bir ayın, doxtur? 
Mənə  vaxt qoymuşdun axı. 

Həkim tükündən yağ daman 
qarşısındakı qırmızıyanaq adama baxıb 
onu xatırlamadığını bildirdi,  tanıyandan 
sonra isə dedi:

– Səni düzgün müalicə eləməyiblər, 
ona görə, yoxsa indiyə qalmazdın. 



ədəbiyyat tar ix imiz

27USTAD dərgisi \ Sentyabr 201626 USTAD dərgisi \ Sentyabr 2016

“Sİzdən proletar şaİrİ çıxmaz”
Süleyman Rüstəmin senzurası haqqında 

Almas İldırımın yazdıqları

Dilqəm ƏHMƏD

Bir müddətdir Azərbaycan 
mühacirət ədəbiyyatının önəmli 
simalarından olan Almas İldırım 
haqqında xatirələri toplayıram. 
Onunla bir məktəbdə işləmiş 
müəllimlərin, siyasi mücadilə 
dostlarının, ailə üzvlərinin xatirələri 
Almas İldırımın şəxsiyyətini 
öyrənmək baxımından çox 
maraqlıdır. Mühacirətdə çap olunan 
dərgilərdə isə ara-sıra Almas 
İldırımın özünün xatirələri də çap 
olunub. 

Berlində dərc olunan “Kurtuluş” 
dərgisinin 1936-cı il (aprel) 18-ci 
sayında şairin “Bakı xatirələri – 
Ədəbiyyat Cəmiyyətində” adlı bir 
xatirəsi yayımlanıb. Həmin yazıda 
Almas İldırım sovet rejiminin 
qızğın müdafiəçisi olan Süleyman 
Rüstəmin gənc şair və yazarların 
əsərlərinə necə müdaxilə etməsi, 
onlara “yol” göstərməsi haqqında 
yazır.

Bir çox maraqlı məqamları 
özündə əks etdirdiyi üçün yazını 
dilimizə uyğunlaşdıraraq “Ustad”ın 
oxucularına təqdim edirik:  
 
 

         Ədəbiyyat Cəmiyyətində

“Sizdən proletar şairi çıxmaz. 
Gözləriniz həyatda daim gözəllik və eşq 
ilahəsi axtarmaqdadır. Siz neft və mazut 
içərisinə girə və orada işləyənlərin duyğu 
və düşüncələrini ifadə edə bilməzsiniz. 
Siz ancaq burjua sinfinə aid bir ədəbiyyat 
sahəsində çalışırsınız!...” – deyə 
cəmiyyətin katibi Süleyman Rüstəm 
yenə də gənc şairləri töhmətləməyə 
başlamışdı. 

Onsuz da bu, bir adət idi. Yuxarıdan 
yeni bir əmr gəlincə, bizim Süleyman 
bu kimi müqəddimələrlə tez-tələsik işə 
başlayırdı. Bu dəfə də eyni klassik sözə 
metodla başlamış, “ciddi” bir görkəm 
almışdı: “Ona görə də sizin bu gün 
Ədəbiyyat Cəmiyyəti üzvləri arasında 
qalmanızın heç bir faydası yoxdur. Bu nə 
firqənin, nə də hökumətin işinə yarayır”.

Dostum N:  Yenə nə olub, məgər?
Süleyman Rüstəm: Niyə 

soruşursan? Onu sən məndən daha yaxşı 
bilirsən. Hanı, bir fəhlə klubunda oxumaq 
üçün proletar məfkurəli yazılarınız varmı? 
Bu gecə mədəndə, işçilərin qarşısında nə 
oxuyacaqsınız?

Dostum N:– Yenə zakaz məsələsidir.
Mən: Təbii, bir şey tapıb, oxuyarıq.
Süleyman Rüstəm (mənə): Səni 

bilirəm. İzah etməyə lüzum yoxdur. 
Ya “Gürcü qızı”nı oxuyacaqsan, ya 
“Dağlar”ı, onlar da olmasa, “Ay 
ilə Günəş”i qırıldadacaqsan... Hey, 
proletar şairi, hey! Hələ ötən gün 
“Maarif evi”ndəki tədbirdə oxuduğun 
şeirin mənası nə idi? Hamınızın qafası 
dəyirman daşında üyüdülməlidir!...

N: Əgər şair qafası dəyirman daşını 
əzərsə?

Mən: Yox, canım, onlara fikir vermə, 
yenisini yazdım, onu oxuyaram.

Süleyman Rüstəm: 
Hansıdır? Təbii ki, mən görməsəm, 
hər yerdə oxuya bilməzsən. Əvvəlcə 
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“Sİzdən proletar şaİrİ çıxmaz”
Süleyman Rüstəmin senzurası haqqında 

Almas İldırımın yazdıqları

cəmiyyətdən keçməlidir. Yoxsa hər 
yazılan şeir məclislərdə oxunmaz. 

Mən: Onsuz da hamımız elə edirik... 
Budur, baxa bilərsən. 

Süleyman Rüstəm: Oxu, görüm. 
Mən: Sərlövhəsi “Düşmənə”dir.
Süleyman Rüstəm (tez sözümü 

kəsərək): Hansı düşmənə?... Bax, 
görürsənmi?... Siyasi yanlışlıq... Düşmən 
olduğu kimi yazılmalıdır. 

Mən: Əzizim, bir dayan. Şeirin 
mövzusundan anlaşılacaq.

Süleyman Rüstəm: Yox.Yox... 
Şeirin sərlövhəsi əsasdır. Düşmənin 
kimlər olduğu yazılmalıdır... Düşmən 
kimdir?...

Mən: Bəlli ki, düşmənimiz birdir. Ona 
qarşı yazılıb.

Süleyman Rüstəm: Kim, 
kapitalizimmi, imperialistlərmi?... Bax, o 
yazılmalıdır. 

Mən (artıq onun israr edəcəyini 
bildiyim üçün) “Yaxşı” dedim və şeiri 
oxumağa başladım.

Yenə qanlarla dolmuş afaqın,
Canavar gözlərində kin parlar.
İti caynaqlı pəncəndə,
Dedilər pək çox ağlayanlar var.

Süleyman Rüstəm: Belə, belə... 
Sərlövhəsini “Kapitalizmə”, yaxud da 
“Qərbə xitab” qoymalısan.

Mən:
Ey qızıl qan, ölüm saçan qüvvət,
Nə rəzil, kirli şöhrətin vardır;
Varlığından usandı həp xilqət,
Hakimin qanlı diplomatlardır.
Süleyman Rüstəm: Dayan, dayan... 

Orası bir qədər anlaşılmır. Şübhəlidir, 
birinci misranı dəyiş. 

Mən: Necə olsun?
O (düşündü...düşündü...): Bunu belə 

elə: “Ey qara üzlü, vəhşi ifritə...”
Mən: Yaxşı, bu da sən deyən olsun. 
Qəlbimdə isə “xainlər özlərindən 

şübhə edərlər, qan və ölüm saçan 
qüvvətin özləri olduğunu yəqin ki 
düşündü, – dedim.

Süleyman Rüstəm: Nə yaman fikrə 
getdin, olmadımı?

Mən (bilaixtiyar): Bəli, oldu, oldu... 
Fəqət qafiyəsi düz gəlmədi...

O: Zərəri yoxdur. Belə bir vaxtda 
qafiyəyə baxmazlar. Hələ o “diplomatlar” 
yerində də “hakimin qan içən 
krallardır...” yaz. 

Mən: Bu da yazıldı, sonra?
Süleyman: Sonrasını oxu. 
Mən:
O rəzillər, o kinli cəlladlar,
Hökm edər duyğusuzca hər yerdə.
Qopur ölkələrdə fəryadlar,
Nerdədir vicdan, ədalətin nerdə?...
Süleyman Rüstəm: Dayan, dayan, 

burda lap korladın. “O rəzilləri” poz, “o 
kralları” yaz!... Daha sonra harada hökm 
etdiklərini göstər. 

– Harada?
– Misal üçün, müstəmləkələrdən birini 

oraya sal.
– Hansı müstəmləkələrdən? 

Müstəmləkə çoxdur...
– Hindistan, Misir, Əlcəzair, 

Ərəbistan, Çin... Hansı gəlirsə, misra 
qoş.

– Bunların heç biri gəlmir, yazdığım 
misra uymur, doğru çıxmaz. 

– Niyə? Uydur, çıxsın da...
– Niyəmi? Yazdığım şeir əruz 

vəznindədir. Ona görə də oraya ölçüyə 
uyğun müəyyən kəlmələr salınmalıdır. 

O bir az düşündü, düşündü və 
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nəhayət, dedi: Belə olacaq... “Hökm 
edər, Fasda, Çində hər yerdə...” 

Mən: Bu da belə oldu... hmmm... 
baxaq şeirin daha harası söküləcək.  

Varlığın həp dəmirlə, daşlarla
Parçalanmış da, qanlı yaşlarla.
Nə deyim, ah, o gözlərin batsın.
Səni düşmən, fələklər ağlatsın! 

Süleyman Rüstəm: Burada dayan. 
“Düşmən”i qarala, yerinə “Ey, Qərb” 
yaz. Belə olsa, düşmən məfhumu 
anlaşılar. 

Mən: Bu da oldu. 
Yox, yox, əsla, fələklər, 

ağlatmaz,
Azacıq gözlə, sən də, sən də bir 

az.
Səni yalnız bir ağladan olacaq.
Bəlli bir gün başında qan 

qopacaq.
Süleyman Rüstəm: Yox, yox, sonu 

heç yaramadı. Haradadır qayə, haradadır 
məqsəd?

– Nə məqsədi?... Zülmü yıxacaq yenə 
bir qan fırtınası deyilmi?

– Qan, amma Qərbi kimlər yıxacaq? 
O qüvvəti göstərməli... Bir cahan 
inqilabı.

– Eee, indi mən bu “cahan inqilabı”nı 
bu kiçik misraya necə sığışdırım?

– Bax, elə ona görə sizə deyirəm ki, 
sizdən proletar şairi çıxmaz. Yox, belə 
bitməsi məqsədəuyğun deyil. Sonunda 
dünya inqilabını yaradacaq qüvvələrdən, 
yəni kommunizmdən, sosializm inqilabı, 
qızıl bayraq məfhumlarından birini 
yerləşdir. 

– Demək, sonunda “inqilab” 
yaratmalıdır. 

– Bəli, bəli, yoxsa, nə oxuya bilərsən, 
nə də nəşr edilər.

Süleyman, nəhayət, sonuncu misranı 
belə elədi:

“O da yalnız, yalnız qızıl, qızıl 
bayraq!...”

Mən:
– Hə, deməli, yaratdıq. İndi bu 

mənzuməni oxumaq olarmı?
– Bəli, bəli, həm də bu gecə 

gedəcəyik, mədəndəki tədbirdə 
oxuyacaqsınız. Başqalarının nəyi var, 

görək. N, sən nə oxuyacaqsan?
N: Mən də gedəcəyəm ki?
Süleyman Rüstəm: Bəli, sən, 

Almas, bir də R. Üç adam getsə, bəsdir. 
Üç də rus, üç də erməni, kafidir. 

R: Mən heç nə yazmamışam!...
Süleyman: Allah bəlanızı versin...
P.S. Qeyd edək ki, sonralar 

məcmuələrdə və Almas İldırımın 
kitabında yayımlanan bu şeir “Qərbə” 
sərlövhəsi ilə Süleyman Rüstəmin istədiyi 
formada çap olunur. Almas İldırımın bu 
xatirəsi o dönəmin şairlərinin şeirlərinin 
necə senzor tərəfindən korlandığı 
və mövcud quruluşun tərənnümünə 
çevrildiyini göstərir. Kim bilir, daha neçə 
gənc şairin şeirləri Süleyman Rüstəm 
tərəfindən bu cür təhrif olunub. 

Almas İldırımın 2004-cü ildə “Öndər” 
nəşriyyatında çap olunmuş “Seçilmiş 
əsərlər”ində bu şeir Süleyman Rüstəmin 
redaktəsində olduğu kimi verilib, amma 
2007-ci ildə “Avrasiya Press”də çap 
olunmuş “Boğulmayan bir səs” adlı 
kitabda isə orijinallıq daha çox qorunub, 
yəni şeirin ilkin variantına yaxın forma 
çap olunub.
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26-cı NÖQTƏ
Qazaxıstana sürgün olunan Azərbaycan qadınlarının ölüm düşərgəsi

ALJİR-AKMOLADA CƏHƏNNƏM DÜZƏNLİYİ

Fadil PAŞAYEV

1937-ci ilin 15 avqustundan SSRİ  
NKVD-sinin  verdiyi № 00486  əmrdən 
sonra  Qazaxıstanın  qumlu və 
qarlı-şaxtalı səhralarına 1938-ci ilə 
qədər həbs edilərək nə az, nə çox 
bütün Sovetlər Birliyindən 20 min 
qadın göndərildi. Gətirilən qadınların 
içərisində azərbaycanlılar da az deyildi. 
Əldə olan sənədlərə görə, bu yerə 
Azərbaycandan 44 qadın sürgün 
olunmuşdu. Bu gün həmin düşərgə bir 
muzeyi xatırladır. İnsan əzabını gələcək 
nəsillərə çatdıran Memorial Kompleksin 
ətrafında qara daş mərmərlərin üzərində 
azərbaycanlı xanımların soyadlarını 
oxuyanda bir anlığa bəşər tarixinin 
ən iyrənc dövrünü xatırlamalı oluruq. 
Min bir işgəncə və əzaba məruz qalan 
xanımlar əsasən “vətən xainləri” adı 
almış məşhur dövlət və partiya işçilərinin, 
ictimai xadimlərin zövcələri, bacıları 
və ya qızları idilər. Uzun sürən  istintaq 
dindirilmələri,  şəxsi əşyaların alt-üst 
edilərək yoxlanılması, daha sonra 
darısqal, dəhşət saçan ölüm vaqonları 
və...

Əslində, bəlkə o anlarda özləri 
də bilmirdilər ki, Vətən xainlərinin 
ailə üzvü kimi məhkum olunanları 

qarşıda daha ölümcül günlər gözləyir. 
Uşaqları onlardan imtina etmiş, ərləri 
güllələnmişdi. Bu azmış kimi, 40 dərəcə 
şaxtada yarıçılpaq, qamışdan düzəldilmiş 
“barak”larda vəhşət dolu, təhqiredici 
ömür yaşayacaqdılar... Hər anı bir ömür 
qədər uzun görünən... 

Gözlərdə ümidlər sönmüş, İlahi 
ədalətin qayıdacağına inamlar sarsılmışdı. 
Vaqonlarda onlarla qadının, körpə 
uşaqların naləsi böyük bir faciənin 
melodiyasına çevrilmişdi. 

Nəhayət, digər millətlərdən olan 
qadınlarla birgə azərbaycanlı ana və 
bacılarımız “26-cı nöqtə” adlanan 
Akmoladakı islah əmək düşərgəsinə 
gətirildilər. Körpə, südəmər və azyaşlı 
uşaqlar analarından ayrılaraq uşaq 
bağçalarına göndərildi. Bəli, söhbət 
Sovet rejiminin ölüm düşərgələrindən 
gedir. Bu düşərgələr sonralar İkinci 
Dünya müharibəsində SS-in alman 
gestapolarında təkrarlanacaqdı. Stalin 
rejimi bəşəriyyətə beləcə  “dərs keçirdi”.

Taxtadan tikilmiş vaqonlar əsl 
soyuducunu xatırladırdı. Qadınlar heç 
nə ilə qızına bilmirdilər. Çarə bir-birinə 
sığınmaq idi. Hamilə qadınların uşaqları 
tələf olurdu, çoxu uzaq və soyuq yolun 
yolçuluğuna dözməyib, bu məkana düşən 
kimi gözlərini əbədi olaraq yumurdular. 
Sağ qalanları isə aclıq və sussuzluq 
sındırmadı, hətta bildiyimiz qədərilə 
NKVD əsgərlərinin ehtiraslı baxışlarını 
söndürmək üçün üstlərinə nəcis belə 
yaxmaqdan çəkinmədilər.

Lakin bu çirkin niyyətlərdən yaxa 
qurtara bilməyənlər də oldu. Stalinə 
xidmət edən əsgərlərin şəhvət və iyrənc 
ehtiraslarının qurbanı olan qadınlardan 
həmin bu düşərgədə 1507 uşaq dünyaya 
gəldi.

... Düşərgələrdə gecələmək üçün 
qısa müddətə “baraklar” tikilməli idi. 
Şaxtalı və boranlı düzənlik isə bataqlıq 
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26-cı NÖQTƏ

və qumluqdan ibarət idi. Tarixi arayışlara 
görə ilk günlərdə bu yerlərə Moskva, 
Leninqrad, Ukrayna, Gürcüstan, 
Azərbaycan, Ermənistan və Mərkəzi 
Asiyadan 20 min qadın gətirilmişdi. 
Bu 20 min qadın burada müəyyən 
qədər saxlanıldıqdan sonra Karlaq  
(Karaqanda düşərgəsi), Siblaq (Sibir 
düşərgəsi), Temlaq (Temrtau düşərgəsi) 
ərazilərində bölünmüşdülər. Qazaxıstanda 
belə düşərgələrin sayı  17 idi. İlk 
günlərdə samandan bir neçə “barak” 
tikilmiş, ərazi tikanlı məftillərlə dövrəyə 
alınmışdı. 

Qadınların  düşərgəyə gətirilməsi 
hər gün daha böyük miqyas alırdı deyə, 
NKVD rəhbərliyindən alınan sərəncama 
görə, elə bu  38-45 dərəcə şaxtalı 
havalarda, ən kəskin istilərdə qadınların 
özlərinə yatmaq və qalmaq yeri  olan 
barakları tikdirirdilər. Barakları tikmək 
üçün isə buradakı bataqlıqda bitən 
qamışlardan istifadə edildi. Xanımlıq 
həyatı yaşayan bu qadınların döşəyi  quru 
saman, yeməkləri quru çörək idi... 

Bu zərif qadınların əməyindən 
insafsızcasına istifadə edilirdi. Alma 
bağları məhz onların sayəsində 

44 azərbaycanlı xanımın siyahısı 
(Biz bu siyahını təqdim etməklə 
sovet siyasi rejiminin qurbanları 

olan qadınlarımızın uğradığı 
haqsızlığa qarşı öz etirazımızı 

bildirir və dünyasını dəyişənlərə 
rəhmət diləyirik).

salınmışdı. Qeyd edək ki, alma bağları bu 
günümüzdə sıradan çıxarılaraq dağıdılıb. 

HAŞİYƏ: 2007-ci ildə qərara gəlinir 
ki, burada Memorial kompleks və 
muzey tikilsin. Lakin bu əraziyə gətirilən 
texnikalar sınıb sıradan çıxır, tikilən 
divarlar uçurmuş. İş heç cür alınmır. Belə 
qərara gəlinir ki, burada ölənlərin ruhuna 
dualar oxunmalı və qurban kəsilərək, 
ehsan verilməlidir. Və yalnız bu ayinlər 
yerinə yetirildikdən sonra, tikintinı 
başlamaq mümkün olur.

Qul kimi  yaşayan bu məhbus 
qadınların çoxu düşərgələrdə min bir 
əzabla dünyasını dəyişdi. Qazaxıstanın 
müvafiq strukturlarının hesablamalarına 
görə təkcə Akmola Xüsusi Düşərgəsində, 
yəni indi “ALJİR” adlanan bu yerdə 
7 min  qadın  cəzasının ilk günündən 
sonuna qədər otura bilib.  Cəza 
müddətinin isə azı 2 il olub. Ümumilikdə 
isə 1937-ci ildən 1953-cü ilə qədər 
davam edib. Yalnız 1953-cü ildə  İosif 
Stalin öləndən sonra, buradakı qadınlar 
azad olunublar.
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1.Abdullayeva Mirnuriyə İbrahimovna, 
1909-cu il, Göyçay şəhəri, azərbaycanlı, 
ÇSİR(VXAÜ). 09.12.1937-ci ildə ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə İslah 
Əmək Düşərgəsinə göndərilməklə həbs 
olunub. Akmola düşərgəsinə Bakının 
Bayıl türməsindən gətirilib.  24.10-1945-
ci ildə azad olub.

2. Əliyeva  Kənizə İmaməli qızı, 
1920-ci ildə Azərbaycan Respublikasının 
Bakı şəhərində doğulub. Bakıda Kirov 
rayonu, bina 51, mən. 28-də yaşayıb. 
SSRİ  NKVD-sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  
29.05.1938-ci il ildə ÇSİR (VXAÜ) olaraq  
8 il müddətinə İƏM-ə göndərilməklə 
həbs olunub. Seqejalqadan  Karlaqa  
20.08.1941-ci ildə gətirilib.  13.04.1946-
cı ildə azad olub.

3. Əliyeva Məyruhə Süleyman qızı, 
1909-cu ildə Azərbaycan SSR-nin Quba 
şəhərində  doğulub, azərbaycanlı. SSRİ  

44 azərbaycanlı xanımın siyahısı “Ustad” da 
(Biz bu siyahını təqdim etməklə sovet siyasi rejiminin 

qurbanları olan qadınlarımızın uğradığı haqsızlığa qarşı öz 
etirazımızı bildirir və dünyasını dəyişənlərə rəhmət diləyirik).

NKVD-sinin  Xüsusi Müşavirəsi əsasında   
02.02.1938  il ildə  Bakıdan  Akmola 
Xüsusi Düşərgəsinə gətirilib.  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə İƏM-ə 
göndərilməklə həbs olunub. ALJİR-də  
20.03.1939-cu ilə qədər cəza çəkib. 
Həmin tarixdə ölüb.

4. Əmrahova Gülruh 
Bala  qızı, azərbaycanlı, 1905-
cı ildə Bakıda  Balaxanı kəndində 
doğulub.   Balaxanıda yaşayıb. SSRİ  
NKVD-sinin    Xüsusi Müşavirəsi  
şurasının qərarı ilə 09.04.1939-cu 
ildə  ÇSİR (VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə 
İƏM-ə göndərilməklə həbs olunub. 
Seqejlaqadan  Karlaqa  20.08.1941-ci 
ildə gətirilib.  10.12.1945-ci ildə azad 
olub.

5. Bayramova Ceyran  Şirin 
qızı, 1896-cı ildə Bakıda doğulub, 
azərbaycanlı. SSRİ  NKVD-sinin  Xüsusi 
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Müşavirəsi ilə  09.12.37-ci il ildə ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə Bakı 
türməsindən İƏM-ə göndərilməklə həbs 
olunub. ALJİR-də  yaşadığı müddət 
göstərilməyib.  08.09.1945-ci ildə azad 
olub.

6. Baratzadə-Bədəlova Leyla Əli 
qızı, 1912-ci ildə Azərbaycan SSR-in 
Gəncə şəhərində doğulub. Bakı şəhəri, 
Kapitanskaya küçəsi, ev 216, mən. 17-
də yaşayıb. 09.104.1938-ci ildə SSRİ  
NKVD-sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  5 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə həbs olunub. ALJİR-
də  yaşadığı müddət göstərilməyib.  
Seqejlaqadan Karlaqa 20.08.1942-ci ildə 
gətirilib. 26.11.1942-ci ildə azad olub.  

7. Biləndərli Səyad Qasım qızı, 
1912-ci ildə  Qıraq Kəsəməndə 
doğulb,(sənədlərdə  Qıraq Kəsəmən 
Qazaxıstanın  şəhəri kimi göstərilsə 
də Qazaxıstanda belə yer yoxdur. 
Lakin bu səhv məlumatdır. Ən dəqiqi 
odur ki, Qazax rayonundandır.—A.E.)  
azərbaycanlı, SSRİ  NKVD-sinin  Xüsusi 
Müşavirəsi ilə  09.12.37-ci il ildə ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə İƏM-ə 
göndərilməklə həbs olunub. Akmol 
Xüsusi düşərgəsinə  02.02.1938-ci  ildə 
Bakıdan gətirilib.   15.10.1945-ci ildə 
azad olub.

8. Vəzirova İzzət İzmailovna, 1903-
cü ildə Tiflisdə doğulub, azərbaycanlı. 
SSRİ  NKVD-sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  
02.02.1938-ci il ildə ÇSİR (VXAÜ) olaraq  
8 il müddətinə İƏM-ə göndərilməklə 
həbs olunub. Karlaqa Bakı şəhərinin 
Bayıl türməsindən gətirilib. Akmol Xüsusi 
düşərgəsinə olduğu müddət məlum deyil.   
Karlaqdan 11.10.1945-ci ildə azad 
olunub. 

9. Həmzəyeva Həvva Bəyim qızı, 
1991-ci ildə anadan olub. Azərbaycanlı. 
Azərbaycan SSR-in Kirovabad şəhəri. 
Bakıda Mustafa Sübhi küçəsində 
yaşayıb.  23.08.1938-ci ildə SSRİ  
NKVD-sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  5 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə həbs olunub. ALJİR-

də  yaşadığı müddət göstərilməyib.  
Seqejlaqadan Karlaqa 20.08.1941-ci ildə 
gətirilib.    11.07.1943-cü ildə azad olub.  

10. Hüseynova Tamara Fətəliyevna, 
1902-ci ildə Bakı şəhərində doğulub, 
azərbaycanlı. Moskva  şəhərində 
Pokrovskiy bulvar, bina 145 mən.1-
də yaşayıb.   29.05.1938-ci ildə SSRİ  
NKVD-sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum edilib. ALJİR-
də  yaşadığı müddət göstərilməyib.  
Seqejlaqadan Karlaqa 20.08.1941-ci ildə 
gətirilib.    01.07.1945-ci ildə azad olub.  

11. Hüseynova Şövkət Mirzəli  
qızı, 1907-ci ildə Azərbaycan SSR-in 
Kirovabad şəhərində doğulub.  09.12.37-
-ci ildə SSRİ  NKVD-sinin  Xüsusi 
Müşavirəsi ilə  ÇSİR (VXAÜ) olaraq  8 
il müddətinə  İƏM-ə göndərilməklə 
məhkum edilib. ALJİR-də  yaşadığı 
müddət göstərilməyib.  Karlaqdan     
15.10.1945-ci ildə azad olub.  

12. Hüseynova Əminə Məmmədşəfi 
qızı, azərbaycanlı,  1912-ci ildə 
doğulub. Bakı şəhəri, Zaqorodnaya 
küçəsi, bina184, mən. 35-də yaşayıb. 
O9.12.1937-ci ildə SSRİ  NKVD-
sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə həbs olunub.   
02.02.1938-ci ildə   Akmol Xüsusi 
Düşərgəsinə (XD) Bakı həbsxanasından 
gətirilib.  ALJİR-də  yaşadığı müddət 
göstərilməyib.   Karlaqdan 15.11.1942-ci  
ildə azad olub.  

13. Zeynalova –Nuriyeva Ruavsa 
Cahangirovna, azərbaycanlı, 1914-
cü ildə Kirovabad şəhərində doğulub. 
24.06.1937-ci ildə  SSRİ  NKVD-
sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  3 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə həbs olunub. Akmiol 
XD-nə Tiflis həbsxanasından gətirilib.  
10.08.1939-cu ilə kimi  ALJİR-də cəza 
çəkib. 08.10.1939-cu ildə  Karlaqdan  
Arxangel İƏM-nə göndərilib. 

14. İzmayilova Xədicə Məhərrəm 
qızı, 1905-ci ildə Bakıda doğulub, 
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azərbaycanlı, 09.12.1937-ci ildə  SSRİ  
NKVD-sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  5 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə həbs olunub. 
Karlaqa 11.07.1939-cu ildə gətirilib.   
14.10.1945-ci  ildə azad olub.  

15. İsazadə Suğra  Rəhim qızı, 
1903-cü ildə İranın  Ərdəbil şəhərində  
doğulub,  azərbaycanlı,  09.12.1937- 
ci ildə SSRİ  NKVD-sinin  Xüsusi 
Müşavirəsi ilə  ÇSİR (VXAÜ) olaraq  5 
il müddətinə  İƏM-ə göndərilməklə 
həbs olunub. 03.02.1938-ci ildə Bakı 
həbsxanasından Akmol XD-nə  gətirilib.   
23.09.42-ci  ildə azad olub.  

16. Qarayeva-Səlimxanova Səkinə 
İcabəy qızı, 1896-ci ildə Bakıda doğulub, 
azərbaycanlı.  22.02.1938-ci  ildə SSRİ 
NKVD-nin  Xüsusi Müşavirəsi ilə əks-
inqilabçı fəaliyyətinə görə 10 il müddətinə 
cəzasını İƏM-də çəkməklə   məhkum 
olunub.   25.06.41-ci ildə  Karlaqa 
Petropavlovskdan köçürülərək gətirilib. 
Akmol XD-nə gətirilməsi haqqında 
qeydiyyatı var, müddəti göstərilməyib.   
Akmol Xüsusi Düşərgəsinə (XD) Bakı 
həbsxanasından gətirilib.  ALJİR-dən   
25.06.43-cü  ildə azad olub.  

17. Qasımova Bibixanım Ağarəhim 
qızı, 1910-cu ildə Bakıda doğulub. 
Bakı şəhəri, Doxtorovskiy küçəsi , ev 
4-də yaşayıb. 09.04.1938-ci ildə  SSRİ  
NKVD-sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  5 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
Seqejlaqadan  Karlaqa  09.04.1938-ci 
ildə  gətirilib.   21.01.1943-cü  ildə azad 
olub.  

18. Kərimova Firuzə Əsgər qızı, 
1906-ci ildə Azərbaycan SSR Qazax 
rayonunda doğulub, azərbaycanlı, Bakı 
şəhəri, Poluxin küçəsi, bina 13, mən. 
49-da yaşayıb. 09.04.1938-ci ildə  SSRİ  
NKVD-sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
Seqejlaqadan  Karlaqa  20.08.1941-ci 
ildə  gətirilib.  14.10.1945-ci  ildə azad 
olub.  

19. Kərimova Həmayil Həsən qızı, 
1909-cu ildə Kazan şəhərində doğulub, 
azərbaycanlı. Bakı şəhəri, Suraxanskaya, 
ev 47 ünvanda yaşayıb. 23.08.1938-
ci ildə  SSRİ  NKVD-sinin  Xüsusi 
Müşavirəsi ilə  ÇSİR (VXAÜ) olaraq  5 
il müddətinə  İƏM-ə göndərilməklə 
məhkum olunub. Seqejlaqadan  Karlaqa  
20.08.41-ci  ildə  gətirilib.   21.07.1943-
cü  ildə azad olub.  

20. Quliyeva Validə Şilal qızı (yəqin ki, 
Hilaldır –E.A.) 19014-cü ildə Azərbaycan 
SSR, Şuşa şəhərində doğulub. Bakı 
şəhəri, Sloboda küçəsi, ev 19-da yaşayıb. 
09.01.1938-ci ildə   SSRİ  NKVD-
sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  5 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
Seqejlaqadan  Karlaqa  20.08.41-ci  ildə  
gətirilib.   31.03.1943-cü  ildə azad olub.   
21. Qurbanova Ruqiyyə Hənif qızı, 
1912 (1913) Azərbaycan Respublikası, 
Qızıl oqal kəndi, Sardena şəhərindən 
(bu ünvan düzgün yazılmayıb—A.E.)  
doğulub. Bakı şəhəri, Kommunist küçəsi, 
ev 2, mən.27-də yaşayıb.   09.04.1938-
ci  ildə   SSRİ  NKVD-sinin  Xüsusi 
Müşavirəsi ilə  ÇSİR (VXAÜ) olaraq  8 
il müddətinə  İƏM-ə göndərilməklə 
məhkum olunub. Seqejlaqadan  Karlaqa  
20.08.41-ci  ildə  gətirilib.   31.01.1946-cı  
ildə azad olub.  

22. Mədətova Hafizə Yarəli qızı, 1904-
cü ildə  Bakıda doğulub, azərbaycanlı.   
19.02.1937-ci ildə SSRİ  NKVD-
sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub.    
Akmol XD-nə 02.02.1938-ci ildə Bakı 
həbsxanasından gətirilib. 29.08.46-cı ildə 
azad olub.  

23. Məmmədova Neynə Rəşid qızı, 
1906-ci ildə Azərbaycan SSR Nuxa 
şəhərində doğulub, azərbaycanlı, Bakıda 
yaşayıb. 29.05.1938-ci ildə SSRİ  NKVD-
sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
Seqejlaqadan  Karlaqa  20.08.41-ci  ildə  
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gətirilib.   09.04.1943-cü  ildə azad olub
24. Məmmədxanova Şövkət İsmayıl 

qızı, 1903-cü ildə Azərbaycan SSR-
in Qiçax Əhmədli kəndində doğulub, 
Bakıda yaşayıb. 09.04.1938-ci ildə SSRİ  
NKVD-sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
Seqejlaqadan  Karlaqa  20.08.41-ci  ildə  
gətirilib.   09.11.1945-ci  ildə azad olub.

25. Mehdiyeva Ziba Abdul Əzim qızı, 
1910-cu ildə Şuşa şəhərində doğulub. 
Bakı şəhəri, Lev Tolstoy küçəsində 
yaşayıb. 09.04.1938-ci ildə SSRİ  NKVD-
sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
Seqejlaqadan  Karlaqa  20.08.41-ci  ildə  
gətirilib.   11.11.1945-ci   ildə azad olub

26. Mehdiyeva Setar Hüseyin 
qızı, 1910-cu ildə  Azərbaycan SSR, 
Karyakinskdə doğulub, azərbaycanlı. 
Bakı şəhəri, Puşkin küçəsi, xüsusi evdə 
yaşayıb.(sənədlərdə belə göstərilib). 
09.12.1937-ci ildə SSRİ  NKVD-
sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. Karlaqa  
02.02.1938-ci ildə Bakı həbsxanasından 

gətirilib.  07.12.1946-cı ildə  azad olub.
27. Mehdiyeva Dursun Həmzə 

qızı, 1907-ci ildə Kirovabad şəhəri, 
Zeətli kəndində doğulub, azərbaycanlı. 
09.12.37-ci ildə SSRİ  NKVD-sinin  
Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR (VXAÜ) 
olaraq  8 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
Akmol XD-nə   02.02.1938-ci ildə Bakı 
həbsxanasından gətirilib.  07.12.1946-cı 
ildə  ildə azad olub.

28. Muradova Səfurə Nəsib qızı, 
1902-ci ildə Azərbaycan SSR, Zaqatala 
şəhərində doğulub, azərbaycanlı. 
09.05.1938-ci  ildə SSRİ  NKVD-
sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
Seqejlaqadan  Karlaqa  20.08.41-ci  ildə  
gətirilib.   06.01.1946-cı   ildə azad olub.

29. Naibova Məryəm  Əli qızı, 1905-
ci ildə Ter vilayətində, Kanqlı aulunda 
doğulub, azərbaycanlı.  09.12.1937-
ci ildə  SSRİ  NKVD-sinin  Xüsusi 
Müşavirəsi ilə  ÇSİR (VXAÜ) olaraq  8 
il müddətinə  İƏM-ə göndərilməklə 
məhkum olunub. 02.02.1938-ci 
ildə Akmol XD-nə Bakı şəhəri Bayıl 
türməsindən gətirilib. ALJİR-də 
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saxlanıldığı  müddət göstərilməyib.  
Karlaqdan  14.10.1945-ci  ildə azad olub.  

30. Nurməmmədova Fatma Abdul qızı, 
1899-cu ildə Şamaxı şəhərində doğulub. 
Azərbaycanlı. 09.12.37-ci  ildə  SSRİ  
NKVD-sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. Akmol 
XD-nə Bakı şəhəri Bayıl türməsindən 
gətirilib.  16.09.42-ci   ildə azad olub.  

31. Rzayeva Balabacı Hüseyn 
qızı, 1902-ci ildə Bakıda doğulub, 
azərbaycanlı, Bakı şəhəri, Kandapol 
küçəsi, ev 66-da yaşayıb. 09.04.1938-
ci ildə SSRİ  NKVD-sinin  Xüsusi 
Müşavirəsi ilə  ÇSİR (VXAÜ) olaraq  8 
il müddətinə  İƏM-ə göndərilməklə 
məhkum olunub. Seqejlaqadan  Karlaqa  
20.08.41-ci  ildə  gətirilib.   11.11.1945-ci   
ildə azad olub

32. Rizayeva Firəngiz Marzayevna, 
1901-ci il, İranın Qəzvin şəhərində 
doğulub. Azərbaycanlı, 07.07.1938-
ci ildə  SSRİ  NKVD-sinin  Xüsusi 
Müşavirəsi ilə  ÇSİR (VXAÜ) olaraq  5 
il müddətinə  İƏM-ə göndərilməklə 
məhkum olunub. 20.08.1941-ci 
ildə Akmol XD-nə Bakı şəhəri Bayıl 
türməsindən gətirilib. ALJİR-də 
saxlanıldığı  müddət göstərilməyib. 
23.10.39-cu ildə   Karlaqdan  
Tomasinlaqa  gətirilib.  

33. Sadıqova Qeysə Nəsir qızı, 1912-
ci ildə Azərbaycan SSR, Şuşa şəhərində 
doğulub, azərbaycanlı. 09.12.1937-
ci ildə  SSRİ  NKVD-sinin  Xüsusi 
Müşavirəsi ilə  ÇSİR (VXAÜ) olaraq  8 
il müddətinə  İƏM-ə göndərilməklə 
məhkum olunub.  15.08.1938-ci ilə 
qədər  ALJİR-də olub.  15.08.1938-ci ildə 
Mərkəzi Asiya İƏM- nə göndərilib.

34. Salamzadə Fəridə Rəhmanovna, 
1910-cu ildə Azərbaycan SSR- Nuxa 
kəndində doğulub, azərbaycanlı.  
09.12.37-ci  ildə  SSRİ  NKVD-
sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il  müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
02.02.1941-ci ildə  Bakı həbsxanasından 
Karlaqa gətirilib.  ALJİR-də saxlandığı  
vaxt göstərilməyib. 15.10.1945-ci ildə 
azad olunub.

35. Soroker- Ağayeva Qulruh Həsən 
qızı, 1907-ci ildə Bakı şəhərində doğulub, 
azərbaycanlı. 31.07.1938-ci ildə  SSRİ  
NKVD-sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
30.08.1941-ci ildə Akmol XD-
nə  Ussuriysk vilayətinin  Voroşilov 
şəhərindən gətirilib. 29.09.1945-ci ildə  
azad olunub.

36. Xəlifəzadə Suriyə Süleyman 
qızı, 1906-ci ildə Azərbaycan SSR 
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Şuşa şəhərində doğulub, azərbaycanlı.  
09.12.1937- ci ildə ildə  SSRİ  NKVD-
sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il  müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
02.02.1938-ci ildə  Bakı həbsxanasından  
Akmol XD-nə Karlaqa gətirilib.  ALJİR-
də saxlandığı  vaxt göstərilməyib. 
15.10.1945-ci ildə Karlaqdan azad 
olunub.

37. Xocayeva Sara Rza qızı, 1902-ci 
ildə Azərbaycan SSR Lənkəran şəhərində 
doğulub, azərbaycanlı. 09.12.37-
ci ildə  SSRİ  NKVD-sinin  Xüsusi 
Müşavirəsi ilə  ÇSİR (VXAÜ) olaraq  8 
il  müddətinə  İƏM-ə göndərilməklə 
məhkum olunub. 02.02.1938-ci ildə  Bakı 
həbsxanasından  Akmol XD-nə gətirilib.  
15.10.1941-ci ildə azad olunub.

38. Şərifova Səyyarə Səttar qızı, 
1907-ci ildə Bakı şəhərində doğulub, 
azərbaycanlı, Bakı şəhəri, Aziatskaya 
küçəsi,ev 78-də yaşayıb. 09.12.37-
ci ildə  SSRİ  NKVD-sinin  Xüsusi 
Müşavirəsi ilə  ÇSİR (VXAÜ) olaraq  8 
il  müddətinə  İƏM-ə göndərilməklə 
məhkum olunub. 02.02.1938-ci ildə  
Bakı həbsxanasından  Karlaqa gətirilib.   
15.10.1941-ci ildə azad olunub.

39. Şükürbəyli Münəvvər Abuş qızı, 
1912-ci ildə Azərbaycan SSR, Salyan 
şəhərində doğulub, azərbaycanlı, 
Salyan şəhəri, Beriya küçəsi, ev 113-
də yaşayıb. 09.04.1938-ci ildə  SSRİ  
NKVD-sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
Seqejlaqadan  Karlaqa  20.08.41-ci  
ildə  gətirilib.   10.01.1946-cı   ildə azad 
olunub

40. Eldarova Zara Əmir qızı, 1909-
cu ildə Bakıda doğulub, azərbaycanlı.  
09.07.1937-ci ildə ildə  SSRİ  NKVD-
sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il  müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
02.02.1938-ci ildə  Bakı həbsxanasından  
Akmol XD-nə gətirilib. Karlaqa gətirilib.  
ALJİR-də saxlandığı  vaxt göstərilməyib. 

01.07.44-cü ildə Karlaqdan azad olunub.
41. Eminbəyli  Firuzə Məmmədtağı 

qızı, 1905-ci ildə  Azərbaycan SSR, 
Kirovabad şəhərində doğulub, 
azərbaycanlı. 09.12.1937-ci  ildə  SSRİ  
NKVD-sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il  müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
02.02.1938-ci ildə  Bakı həbsxanasından  
Akmol XD-nə gətirilib.   ALJİR-
də saxlandığı  vaxt göstərilməyib. 
17.10.1945-ci ildə Karlaqdan azad 
olunub.

42. Əfəndiyeva Əsmət Əhməd qızı, 
1912-cim ildə Azərbaycan SSR, Qazax 
rayonunda doğulub,azərbaycanlı,.  
28.12.1937-ci  ildə  SSRİ  NKVD-
sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  5 il  müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
21.04.1938-ci  ildə  Bakı həbsxanasından  
Akmol XD-nə gətirilib. 29.12.1942-ci ildə  
azad olunub.

43. Eyyubova Sənubər Nəsibovna, 
1905-ci ildə Azərbaycan SSR,  Qazax 
rayonunda doğulub, azərbaycanlı, 
Bakı şəhəri  Kiçik Qala küçəsi 
(М-Крепостная) ev, 14-də yaşayıb. 
29.05.1938-ci  ildə  SSRİ  NKVD-
sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
Seqejlaqadan  Karlaqa  20.08.1941-ci  
ildə  gətirilib.   20.07.1945-cı   ildə azad 
olunub

44. Yusifova Ayişə Osman qızı, 
1892-ci ildə, Azərbaycan SSR, Akstafa 
rayonu, Daş salahlı kəndində doğulub, 
azərbaycanlı. 28.06.1938-ci  ildə  SSRİ  
NKVD-sinin  Xüsusi Müşavirəsi ilə  ÇSİR 
(VXAÜ) olaraq  8 il  müddətinə  İƏM-ə 
göndərilməklə məhkum olunub. 
21.04.1938-ci  ildə  Tiflisdən  Akmol XD-
nə gətirilib.  05.07.1943- cü ildə  azad 
olunub. 
 
                      “Ustad” üçün xüsusi 
                           olaraq Astanadan
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GÜNTER 
QRASS 7 dekabr 1999, Stokholm

“Ardı var...” (Nobel nitqi)

Hörmətli İsveç Akademiyasının 
üzvləri!

Xanımlar və cənablar!
On doqquzuncu əsrdə jurnallar və 

həftəlik qəzetlər nəsr əsərlərinin çapını 
“Ardı var...” xəbərdarlığı ilə elə hey 
uzadardılar. O vaxtlar davamı olan 
romanlar silsiləsi getdikcə çiçəklənməkdə 
idi. Amma fəsillər bir-birinin ardınca 
sürətlə dərc olunsa da, əslində, əsərin 
ortası yeni-yeni qələmə alınır, sonununsa 
necə bitəcəyi heç müəllifin özünə də bəlli 
olmurdu. Hər şey gedişatdan asılı idi. 

Amma bir məsələ də var ki, o 
zamanlar oxucunun marağını çəkən “ardı 
var”lı əsərlər təkcə bayağı yazılmış qorxu 
romanları deyildi. Məsələn, Dikkensin 
bəzi romanları elə beləcə – hissə-hissə 

qələmə alınmışdı. Tolstoyun “Anna 
Karenina”sı da davamı olan romanlardan 
biri idi. Bu mənada “arasıkəsilməz kütləvi 
məhsul”un çalışqan tədarükçüsü kimi 
tanınan Balzaka – hələ heç bir şan-
şöhrəti olmayan yazıçıya – finiş xəttinin 
bitməsinə lap az qalmış “yüksək qaynama 
dərəcəsi”ni əldə etmək texnikasını məhz 
öz zamanəsi öyrətmişdi. Fontanenin, 
demək olar ki, bütün romanları, məsələn, 
elə “Yollar və yol ayrıcları” əvvəlcə 
qəzet və jurnallarda “ardı var” ilə dərc 
olunmuşdu; hətta bununla bağlı “Fossişe 
saytunq”un sahibinin heyrət içərisində: 
“Görəsən, bu fahişənin əhvalatı nə 
zamansa bitəcəkmi?” – deyə bağırdığı da 
məlumdur.

Amma öz nitqimin kələfini bu yolla 
çözməyə başlamamışdan, ya da əksinə, 
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onu bir az da artıq dolaşdırmamışdan 
əvvəl xatırlatmalıyam ki, bu zal və məni 
bura dəvət edən İsveç Akademiyası ilə 
bir-birimizə yad deyilik. Təxminən on 
dörd il bundan əvvəl meydana çıxmış 
və öz faciəvi taleyi ilə, ola bilsin ki, 
hansısa oxucuların hələ də yadında qalan 
“Siçan” romanımla bağlı Stokholmda – 
təxminən elə belə bir cəmiyyət qarşısında 
görüşmüşdük və siçanın şərəfinə 
mədhiyyələr səsləndirilmişdi... Daha 
dəqiq desək, laboratoriya siçanının...

Əslində, o da Nobel mükafatını 
aldı. Nəhayət ki, bunu söyləmək 
lazımdır. Çünki mükafata təklif edilənlər 
siyahısına çoxdan düşmüşdü. Onu 
hətta “favorit” belə hesab edirdilər. 
Ağ tüklü, qırmızıgöz bu laboratoriya 
siçanını dəniz donuzundan tutmuş 
makakalara  qədər milyonlarla təcrübə 
heyvanının nümayəndəsi kimi hər kəs 
təbrik edirdi. Tibb sahəsində Nobel 
qazanan bütün tədqiqatların və kəşflərin 
reallaşması üçün məhz o imkan 
yaratmışdı; hər halda, romanımda 
nağılçı belə hesab edirdi; məhz 
onun sayəsində gen manipulyasiyası 

istiqamətində Nobel mükafatı laureatları 
Vatsonun və Krikkin əsaslı kəşfləri 
edildi. O zamandan etibarən tibb 
dünyasında az və ya çox dərəcədə leqal 
klonlaşdırma mümkün oldu; deyək 
ki, qarğıdalını, tərəvəzləri, elə bir çox 
fərqli heyvanları da klonlaşdırmağa 
başladılar. Ona görə də adı qeyd edilən 
romanın sonunda, daha doğrusu, artıq 
postinsan erasında hakimiyyəti ələ 
keçirən insan-siçanlar “vatsonkrikk” 
adı daşımağa başladılar. Onlar hər iki 
cinsin ən yaxşı xüsusiyyətlərini özlərində 
birləşdirmişdilər: insandakı siçan 
başlanğıcını və əksinə, siçandakı insan 
başlanğıcını... Bu cinsi çoxaltmaqla 
dünya, deyəsən, sağalmaq fikrində 
idi. Böyük Partlayışdan sonra – 
xatırlayırsınızsa, o zaman ancaq siçanlar, 
tarakanlar, peyin milçəkləri, bir də 
balıq və qurbağalar sağ qalmışdılar – 
nəhayət ki, xaosu aradan qaldırmağın 
zamanı gəldi; özü də məhz son dərəcədə 
heyrət doğuran yolla xilas olmuş 
“vatsonkrikk”lərin köməkliyi ilə... 

Amma bu əsər “Ardı var” xəbərdarlığı 
ilə tamamlandığından və laboratoriya 
siçanına Nobel mükafatının təqdim 
olunması ilə bağlı nitq romanın əyləncəli 
sonluğuna çevrilmədiyindən, qərara 
gəldim ki, artıq nağılçılıqla əsaslı şəkildə, 
həm də incəsənətin bir forması kimi 
məşğul olum. 

Onu da deyim ki, insanlar lap 
qədimlərdən nağıl söyləməyə başlayıblar. 
Hələ insan övladının yazı ilə bağlı məşq 
etməyə və yavaş-yavaş əlifba düzəltməyə 
başlamasından çox-çox əvvəllər... 
Hər kəs başqa birinə nə isə haqqında 
danışırdı və hər kəs də ona danışılanları 
diqqətlə dinləyirdi. Hələ yazmağı 
öyrənməmiş insanlar arasında tezliklə 
elələri peyda oldular ki, başqalarıdan 
daha yaxşı və daha çox danışmağı, yaxud 
həqiqətəuyğun şəkildə yalan söyləməyi 
bacardılar. Və onların da arasında 
yenə də elələri çıxdılar ki, nağılın sakit 
axınının qarşısında daha məharətli 
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şəkildə bənd çəkdilər və bundan sonra 
toplanmış kütləyə sahilləri aşmağa, 
şaxələnmiş qollara tökülməyə və quruyub 
soğulmadan geniş çay yatağı tapmağa 
icazə verdilər; bax elə orada da bu axının 
yolda əldə etdiyi çoxlu dəyərli xəzinə 
toplandı. Onlardan da sonralar mütləq 
əlavə və yeni süjet xətləri yaranmağa 
başladı. 

İlk nağılçıların fəaliyyəti nə gün 
işığından, nə də lampa işığından asılı 
idi; onlar öz işlərini zülmət qaranlıqda 
da edə bilirdilər. Bundan başqa, qaranlıq 
onların söhbətlərindəki gərginliyi bir az 
da artırmağa xidmət edirdi. Nağılçıları 
nə susuz səhralar qorxudurdu, nə də 
gurultulu şəlalələr; lazım gəldikdə – 
deyək ki, nağıla qulaq asanlar yorulduğu 
zaman – öz söhbətlərini “Ardı var” vədi 
ilə yarıda da saxlaya bilirdilər; ona görə 
də ətraflarına çoxlu dinləyicilər toplaşırdı; 
onlar isə danışmağı bacarırdılar; əlbəttə 
ki, daha belə sonu olmayacaq şəkildə 
yox.

İnsanlar yaza, yazdıqlarının üzünü 
köçürə bilmədiyi zamanlarda nə haqda 
danışırdılar? Əvvəllər – məsələn, Kain və 
Avelin  zamanlarında, görünür, ölüm və 
qətllər haqqında daha çox söhbət gedirdi. 
Qisas hissi, xüsusilə də qanlı qisas faktları 
bunun üçün əsaslı material verirdi. 
Ümumiyyətlə, qədimlərdən bəri ən çox 
işə gedən mövzulardan biri xalqların 
məhv edilməsi olub. Nağılçılar daşqınlar 
və quraqlıqlar haqqında da danışa 
bilərdilər, bərəkətli və quraqlıq olan illər 
haqqında da... Uzun müddət tələb etsə 
də, mal-qaranın, insanların və əmlakın 
sadalanmasından qətiyyən qorxmazdılar. 
Hər hansı bir əhvalatın həqiqətəuyğun 
səslənməsi üçün mütləq uzun ailə 
siyahıları sadalanmalı idi ki, nağılçı 
bundan da çəkinməzdi: kim kimdən 
sonra gəlir və kim kimin törəməsi kimi 
dünyaya təşrif buyurub...

Qəhrəmanlar haqqında əhvalatlar 
da elə bu prinsip əsasında qurulurdu. 
Bu gün populyar olan və təkrar-təkrar 

danışılan “məhəbbət üçbucaqları” ilə 
bağlı nağıllara da böyük tələbat var 
idi. Eyni zamanda da insanla heyvanın 
qarışığı olan əjdahalar haqqında 
nağıllara... Bu cür varlıqlar labirintlərdə 
hökmranlıq edər, ya da sahil kənarındakı 
qamışların arasında gizlənərək öz 
qurbanlarının yolunu gözləyərdilər... Hələ 
allahlar və idollar haqqındakı əfsanələri 
demirəm; dəniz səyahətləri ilə bağlı 
macəralar da eyni şəkildə dəbdə idi və bu 
əfsanələr ağızdan-ağıza keçərək cilalanır, 
əlavələr edilir, müxtəlif şəkillərə düşür, 
əks anlamda mənasını dəyişir və ən 
nəhayət, hansısa bir nağılçı tərəfindən 
yazıya alınırdı; məsələn, guya ki, adı 
Homer olan bir nağılçı, ya da nağılçılar 
kollektivi onların üzünü köçürürdü 
–“İncil”də olduğu kimi. Beləcə, o 
zamandan bəri də ədəbiyyat mövcuddur. 
Çində, Persiyada, Hindistanda, Peruan 
yaylalarında və yazının meydana 
gəldiyi digər yerlərdə nağılçılar olublar 
ki, ya təklikdə, ya da kollektiv şəkildə 
ədəbiyyatçı kimi adlarını formalaşdıra 
biliblər; ya da əksinə, adlarının gizli 
qalmasına üstünlük veriblər.

Bizdə, yazının bu dərəcədə möhkəm 
şəkildə mənimsənildiyi bir yerdə şifahi 
danışılmış əhvalatlar və ədəbiyyatın 
şifalı mənşəyi haqqında xatirələr hələ 
də yaşayır. Əgər bütün danışılan 
əhvalatların ağızdan-ağıza ötürüldüyünü 
yazı ilə lovğalandığımız üçün unuduruqsa, 
o zaman hekayətimiz ancaq kağız 
parçasından ibarət olacaq  və ən əsası, 
nəfəsdən məhrum qalacaq. Halbuki 
bəzən nağılçılar bu əhvalatları dilləri 
dolaşaraq, hıqqıldayaraq, sonra sanki 
arxalarından qovurmuşlar kimi tələsə-
tələsə, ya da sirlərini başqalarından 
qoruyurmuşlar kimi pıçıltı ilə, gah da 
hər hadisənin haradan qaynaqlandığını 
anlamağa çalışan adamların lovğa 
səslərini və suallarını batırmaq üçün 
hündürdən danışırdılar. 

Yaxşı ki bizim xidmətimizdə zamanın 
sınaqlarından çıxan çoxlu kitablar var; 
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onları nə cür istəyirsənsə – istər səsli, 
istərsə də səssiz oxuya bilərsən. Onu 
da deyim ki, məhz bu kitablar mənə 
nümunə olub, yol göstəriblər. Hələ 
gənclik illərimdə oxumağa başladığım 
Melvill və Dyöblin kimi ustadlar, 
həmçinin Lüterin almancasında yazılmış 
“İncil” məni sözləri ucadan söyləyə-
söyləyə, mürəkkəbi tüpürcəyimlə 
qarışdıra-qarışdıra yazmağa 
həvəsləndiribdir. Elə beləcə mənim 
yazıçılıq yolum başlayıb. Və “yazıçılıq 
yükü”nü məmnuniyyətlə daşıdığım əllinci 
ildə nəhayət ki, öz usandırıcı, bezdirici 
sözlərimi tez əmələ gələn ləzzətli sıyığa 
çevirə bilir, gözəl bir tənhalıq içərisində 
onları öz-özümə mızıldayır və ancaq 
o ifadələri kağızın üzərinə tökürəm ki, 
onlar öz rəngarəng tonallığını tapıb, səs 
və əks-səda qazanıblar.

Bəli, mən öz peşəmi sevirəm. Onun 
sayəsində elə bir cəmiyyətə sahib çıxıram 
ki, o, özü haqqında çoxsəsli şəkildə 
danışmaq və mümkün olduğu qədərilə 
dəqiq formada kağız üzərində ifadə 
olunmaq istəyir.

Artıq çoxdan məndən qaçmış, yaxud 
da oxucular tərəfindən mənimsənilmiş 
kitablarımı publika qarşısında hündürdən 
oxumağa başladıqda onlarla daha 
böyük həvəslə görüşürəm. Bu kitablarda 
yazılanlar da, ifadə edilənlər də, nəhayət 
ki, rahatlıq əldə ediblər. Bax elə bu 
zaman gənc, amma dildən çox tez ayrı 
salınmış, yaxud da saçları ağarmış, 
amma hələ də kütlədən doymamış 
yazılı və şifahi sözlər yenə də şifahi 
sözə çevrilirlər. Və hər dəfəsində də bu 
sehr öz təsirini göstərir. Yazıçı beləcə 
şamanlıqla özü üçün çörəkpulu qazanır. 
Və o, axıb gedən zamanın əksinə olaraq 
yazsa da, uzun-uzun yalanlar danışsa da, 
ona inanır, dilə belə gətirmədiyi “Ardı 
var...” vədinə etibar edirlər. 

Bəs mən necə yazıçı, şair və rəssam 
oldum? Özü də bütün reallaşdırdıqlarımın 
hamısı insanı qorxudacaq dərəcədə 
ağappaq rəngli kağızların üzərində baş 
tutdu... Hansı təkəbbür hissi bir uşağı 
belə bir həyasızlığa itələyə bilərdi ki? 

Təxminən iyirmi yaşında olarkən 
qərara gəldim ki, rəssam olmaq 
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istəyirəm. Bu o zamanlar idi ki, bizim 
evimizdə – şəhərətrafı Dantsiq-Lanqfurda 
İkinci Dünya müharibəsi başlamışdı. 
Poetik sahədə professional ixtisaslaşma 
ancaq növbəti  ildə baş tutacaqdı – 
müharibə ilində... O zamanlar hitlerçi 
jurnal olan “Xilf mit” mənə ədəbi 
müsabiqədə iştirak etmək kimi cazibədar 
bir təklif etmişdi. Əlbəttə, mükafat da 
üstündə.... 

Təklifi duyan kimi dəhal öz qaralama 
dəftərimdə ilk romanımı yazmağa 
başladım. Anamın ailəsi ilə bağlı bir 
hadisəsinin təsiri altında onu “Kaşublar” 
adlandırdım; amma hadisələr bu gün 
itməkdə olan kaşub xalqının içərisində 
cərəyan etmirdi, on üçüncü yüzillikdə 
baş verirdi – səltənət fasiləsi zamanında; 
dəhşətli anarxiya illərində; o zaman ki 
oğrular, cəngavər-quldurlar yollarda və 
körpülərdə ağalıq edirdilər və kəndlilər 
ancaq öz qanunları – məhkəməsiz 
cəzalandırma yolu ilə xilas ola bilirdilər.

Yadımda olduğu qədərincə, kaşub 
torpaqlarında iqtisadi vəziyyətin qısaca 
təsvirindən sonra dərhal quldurları 
etdikləri oğurluq və qırhaqırla birlikdə 
səhnəyə çıxarmışdım. Orada o 
dərəcədə qəzəblə boğur, doğrayır, 
kəsir, ya da dar ağacının, qılıncın 
köməkliyi ilə məhkəməsiz-filansız 
cəzalandırırdım ki, artıq birinci fəslin 
sonunda əsas qəhrəmanların hamısı 
və ikinci dərəcəli qəhrəmanların böyük 
bir hissəsi öldürülmüş, qarğalara yem 
edilmiş, basdırılmış, ya da bir kənara 
atılmışdılar. Üslub hissi öldürülən 
insanların yenidən xəyalatlara çevrilərək 
səhnəyə gətirilməsinə və romanı “dəhşət 
romanı”na çevirməyə imkan vermədiyi 
üçün cəhdim nəticəsiz qaldı və “Ardı 
var...”a tezliklə son verildi; əlbəttə ki, 
həmişəlik və birdəfəlik olaraq yox; 
bununla belə, ilk qələm təcrübəsinə 
başlamış müəllif dəqiq bir xəbərdarlıq 
aldı: gələcək əsərlərdə uydurulmuş 
personajlarla ehtiyatla və qənaətlə rəftar 
etmək lazımdır! 

Əslində, ilk təcrübəmi qazanmamışdan 
qabaq mən mütaliə etməyə başlamışdım. 
Oxumaq üçün xüsusi bir vasitəm var 
idi: işarə barmağımla qulaqlarımı 
tuturdum. Bu məqamda bir məsələyə 
aydınlıq gətirməliyəm ki, kiçik bacımla 
birlikdə kasıbçılıq içərisində böyümüşük: 
ikiotaqlı mənzildə; bu evdə bizim nə bir 
balaca otağımız, nə də, heç olmasa, 
bir küncümüz var idi. Bu gün yaxşı 
başa düşürəm ki, bunun özünün də 
mənim üçün müəyyən üstünlükləri 
olmuşdur; çünki məhz bu yolla çox 
erkən yaşlarımda ətrafımda olanlara 
və səs-küyə əhəmiyyət vermədən 
diqqətimi toplamağı öyrənmişdim. Sanki 
pendir üçün nəzərdə tutulan qalpağın 
altındaymışam kimi, kitaba və orada 
təsvir edilmiş dünyaya o dərəcədə 
qapılırdım ki, ətrafımdan bixəbər 
qalırdım. Məsələn, zarafat etməyə meyilli 
olan anam qonşuya mənim tamamilə 
kitaba qapıldığımı göstərmək üçün bir 
dəfə yanımda qoyulmuş buterbrodu – 
aradabir ondan bir dişləm götürürdüm – 
kiçik bir sabunla (deyəsən, “Palmoliv” idi) 
dəyişdirmişdi; hər iki qadın – anam hətta 
müəyyən qədər də qürurla – gözlərimi 
kitabdan ayırmadan sabuna tərəf əlimi 
uzatdığımı, bir parça dişlədiyimi və 
oxuduğum hadisələrdən ayrılmadan düz 
bir neçə dəqiqə çeynədiyimi müşahidə 
etmişdilər.

Diqqətimi bir yerə toplamaqla bağlı 
çox erkən yaşlardan başladığım o 
məşqlər bu gün də öz sözünü deyir. 
Amma mən bir də heç zaman o cür 
mübtəla şəkildə kitab oxuya bilmədim. 

Evimizdəki kitablar mavi pərdənin 
arxasındakı dolaba saxlanılırdı. Anam 
kitab klubunun üzvü idi. Dostoyevski 
və Çexovun romanları Hamsun, Raabe 
və Vikki Baumun kitabları ilə yan-yana 
dururdu. Əlimin altında hətta Selma 
Lagerlyofun “İyöste Berlinq haqqında 
saaqa”sı da var idi. Sonralar mən şəhər 
kitabxanasında “yaşamağa” başladım. 
Amma təkanı, hər halda, anamın kitab 
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xəzinəsi vermişdi. Müstəmləkə malları 
satılan dükanın sahibəsi, qənaətkar 
və işgüzar bir qadın olan anam öz 
etibarsız müştərilərinə “borca” xidmət 
edir, gözəl olan hər şeyi sevir, ucuz 
radioqəbuledicidə verilən opera və 
operetta musiqilərindən zövq alır, mənim 
danışdığım çox şey vəd edən əhvalatlara 
böyük məmnuniyyətlə qulaq asır, tez-tez 
şəhər teatrına gedir, bəzi zamanlarda isə 
məni də özü ilə aparırdı. 

Amma xırda burjuaziyanın darısqal 
mühitində yaşanmış bu qaçaraq 
epizodlar, sadəcə, “necə yazıçı olmuşam” 
sualına cavab vermək üçün işə yaraya 
bilər. Onu da nəzərə alsaq ki, bütün 
bunları mən bir neçə onillik bundan 
əvvəl epik bir genişliklə başqa bir yerdə 
və uydurma personajlarla birlikdə təsvir 
etmişəm. 

Əlbəttə, bütün bunlar uzun-
uzadı xəyallar qurmaq bacarığına, 
kalamburlara və söz oyunlarına olan 
məhəbbətimə, xüsusi məqsəd güdmədən 
yalan danışmaq meylimə – bunu 
ancaq ona görə edirdim ki, həqiqətin 
başqa şəkildə təsviri həddindən artıq 
darıxdırıcı görünürdü – uzun sözün qısası, 
qeyri-müəyyən bir şəkildə “istedad” 
adlandırılan nəsnəyə əsaslanırdı. 
Ancaq yüngül çəkili istedada yaxşı bir 
ağırlıq vermək üçün siyasətin bizim 
ailə idilliyasına soxulması əməlli-başlı 
yardımçı oldu.

Anamın ən sevimli xalası oğlu – anam 
kimi o da kaşub əsilli idi – azad şəhər 
kimi tanınan Dantsiqdə, Polşa poçtunda 
xidmət edirdi. Tez-tez bizə gələrdi; 
bir sözlə, evimizin arzulanan qonağı 
idi. Müharibənin əvvəlində, Gevelius 
meydanında olan poçtun binasını bir 
müddət esesçilərdən qorumaq lazım 
gəldi; həmin o əmim də təslim olanlar 
siyahısında idi; onları hərbi qanunlara 
əsasən mühakimə etdilər və güllələdilər. 
Bax o əmi birdən-birə həyatımızdan 
yox oldu. Sonra onun haqqında 
danışmağa belə son qoydular. Sanki 

belə bir adam heç olmamışdı da. Amma 
əmimin yoxluğu nə qədər açıq-aşkar 
idisə, xatirəsi də mənim beynimdə bir 
o dərəcədə silinməz iz salmışdı. Və bu, 
uzun illər ərzində elə beləcə də davam 
etdi. 

On beş yaşımda uniforma geyindiyim, 
on altı yaşımda qorxunun nə olduğunu 
öyrəndiyim, on yeddi yaşımda 
amerikalılara əsir düşdüyüm, on səkkiz 
yaşımda azadlığımı əldə etdiyim və 
qara bazarda alverlə məşğul olduğum, 
sonra daşyonan və memar peşəsinə 
yiyələndiyim, incəsənət akademiyalarında 
təcrübə keçdiyim, yazdığım və çəkdiyim, 
çəkdiyim və dəyərsiz şeirlər yazdığım, 
gülünc birpərdəli pyeslər qələmə aldığım 
zamanlarda o, həmişə mənim yadımda 
idi... Bu o vaxta kimi belə davam etdi ki, 
mənim üçün anadangəlmə olan estetik 
həzz hissinin kütləsi həddindən artıq 
ağırlaşmağa başladı. Və bu ağırlıq altında 
anamın ən sevimli xalası oğlu – Polşa 
poçtunun güllələnmiş xidmətçisi yatırdı; 
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Yatırdı ki, mən – başqa kim olacaqdı ki? 
– onu axtarıb tapım, qazım, çıxarım və 
başqa bir ad altında və başqa bir şəkildə 
yaradıcılıq nəfəsi ilə həyata qaytarım; 
bu dəfə də roman yazdım; onun əsas və 
ikinci dərəcəli fiqurları gümrah və həyat 
eşqi ilə dolu insanlar idilər; özləri də bir 
çox fəsilləri adlayaraq keçə bilmişdilər; 
bəziləri isə hətta sona qədər də davam 
gətirib qalmağı bacarmışdılar; belə ki, hər 
zaman eşidilən “Ardı var...” müəllif vədi 
yerinə yetirilmiş oldu.

Və sairə və ilaxıra... Dərc olunmuş hər 
iki ilk romanım “Tənəkə təbil” və “İt kimi 
yaşanan illər”, bir də aralıq illərdə qələmə 
alınmış “Siçanlar-pişiklər” povestim bu 
gənc olan müəllifi çox tez bir zamanda 
bir həqiqətə alışdırdı: kitablar hiddət, 
qəzəb və nifrət oyada bilərlər. Anladım 
ki, yazıçının öz vətəninə məhəbbətlə 
yaratdığı əsər, onun öz doğma yuvasını 
təhqir edirmiş kimi, qəbul oluna bilər. O 
zamandan bəri mən artıq çox mübahisəli 
yazıçı hesab edilirəm.

Bu mənada, əgər Sibirə, ya da başqa 
yerlərə sürgün edilmiş yazıçıları yada 
salsaq, yaxşı bir cəmiyyət içərisində 
olduğumu söyləmək mümkündür. 
Ona görə də şikayət etməyəcəyəm. 
Əslində, biz daima mübahisəli olan bu 
vəziyyəti peşəmizin həyatvericiliyi və 
risk doğurmağa layiq olması kimi qəbul 

etməliyik. Belə çıxır ki, sözdən hadisə 
yaradanlar öz qalib skamyasındakı 
yer hüququnu qorumağa çalışan 
hökmdarların yeməklərinin içinə 
böyük məmnuniyyətlə və məqsədli 
şəkildə tüpürürlər; bu da öz növbəsində 
ədəbiyyat tarixini senzura metodlarının 
inkişaf etdirilməsi və kamilləşdirilməsi 
istiqamətində müvafiq şəkildə rəftar 
etməyə məcbur qoyur.

Məsələn, Cənab Pis Əhvali-ruhiyyə 
Sokratı zəhər dolu qədəhi sonuna qədər 
içməyə vadar etmişdi, Ovidini sürgünə 
yollamışdı, Senekanı damarlarını 
kəsməyə məcbur eləmişdi. Katolik 
kilsəsi tərəfindən qadağan edilmiş 
kitabların siyahısı əsrlər boyu gözəl 
ədəbi məhsullar cərgəsini bəzəyib və 
hələ də Qərbi Avropa mədəniyyəti 
xəzinəsinə qaytarılmış dəyərli nümunələr 
sırasını tamamlayır. Knyazlıqların 
tam səlahiyyətləri ilə tətbiq edilmiş 
senzura ölçüləri Avropa maarifinin 
inkişafını nə qədər yubandırdı? Faşizim 
nə qədər alman, italyan, ispan və 
portuqal yazıçısını öz ölkəsindən, öz dil 
məkanından qovdu? Nə qədər yazıçı 
lenin-stalin terrorunun qurbanına 
çevrildi? Və hələ bu gün də yazıçılar bu 
cür zorakılıqlarla üzləşməkdədirlər – istər 
Çində olsun, istər Keniyada, istərsə də 
Xorvatiyada...
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Mən əslən Kitab Tonqalları 
ölkəsindənəm. Biz bilirik ki, bu və ya 
başqa bir yolla məhv etmək ehtirası, 
kitaba nifrət hələ də, ya da yenə də 
zamanın ruhu ilə uzlaşır, bəzən isə 
hətta öz telegen ifadəsini – deməli, 
tamaşaçısını tapır. Amma daha pisi odur 
ki, bu gün belə bütün dünyada yazıçıları 
təqib edir, öldürür, ya da həyatları ilə 
bağlı təhdid edirlər; və bütün dünya 
davam etməkdə olan bu terrora alışmış 
vəziyyətdədir. 

Düzdür, dünyanın özünü azad 
adlandıran hissəsi hiddətlənmiş şəkildə 
qışqırmaqda, etiraz etməkdədir; bir 
zamanlar Nigeriyada da belə olmuşdu; 
1995-ci ildə, təbiətə münasibətdə 
barbarlığa qarşı çıxış edən yazıçı Ken 
Saro-Viva öz silahdaşları ilə birlikdə 
ölümə məhkum edilmiş və edam 
edilmişdi; amma məsələ ondadır ki, bu 
xəbər verildikdən dərhal sonra günün 
növbəti xülasəsinə keçilirdi; çünki ekoloji 
cəhətdən əsaslandırılmış etiraz qlobal 
şəkildə hökmranlıq edən neft nəhəngi 
Şellin biznesinə mane ola bilərdi.

Nə üçün kitablar öz müəllifləri ilə 
birlikdə bu dərəcədə təhlükəlidir ki, 
dövlət və kilsə, media-konsernlər və hər 
cür siyasi bürolar ona qarşı hərəkata 
başlamağı mütləq hesab edirlər? 
Axı həmin anda hökmranlıq edən 
ideologiyaya birbaşa hücumdan çox 
nadir hallarda söhbət gedə bilər; bunun 
ardınca isə susmaq əmri və ya bundan 
daha betər nələrsə gəlir. Əksər hallarda 
ədəbi şahidlik yetərli olur ki, həqiqətin 
plüralistik olduğu meydana çıxsın – bu, 
eynilə ona bənzəyir ki, bir həqiqət yox, 
çoxlu həqiqətlər mövcuddur; bu şahidliyi 
nə isə təhlükəli, bu və ya digər həqiqət 
müdafiəçiləri üçün öldürücü bir şey kimi 
şərh etmək mümkündür...

Peşəsinin mahiyyəti Yazıçını şübhə 
doğuran və cəzalandıran birinə çevirir 
– onun keçmişi rahat buraxa bilməməsi 
çox tez bir zamanda qaysaq bağlamış 
yaraların qaysağını qoparır, qapalı 

zirzəmilərdə basdırılmış meyitləri üzə 
çıxarır, qadağan edilmiş otaqlara daxil 
olur, müqəddəs inəklərin ətindən yeyir... 
Necə ki Conatan Svift eləmişdi; o, 
zadəgan ingilis mətbəxinə məsləhət 
görmüşdü ki, mal ətindən hazırlanan 
qızartmadan irland uşaqlarına da pay 
ayırsın; deyirdi ki, onun üçün heç bir şey 
müqəddəs deyil, hətta kapitalizm belə. 
Amma yazıçının ən böyük günahı ondan 
ibarətdir ki, o, öz kitabları ilə birlikdə 
qalibin yanında təntənəli şəkildə yürümək 
istəmir, əksinə, tarixi hadisələrin qıraq-
bucağında dayanan uduzmuş İnsanın 
yanında dolaşmağa üstünlük verir; o 
adamlar isə çox şey danışa bilərlər, 
amma danışmaq üçün heç cürə söz ala 
bilmirlər. Onları səslə təmin edən adam 
qələbəni şübhə altına almış olur. Kim 
ki özünü məğlub olmuşlarla əhatələyir, 
deməli, elə onun özü də bu cərgəyə 
aiddir.

Düzdür, əslində, heç vaxt hökmdarlar 
ədəbiyyata qarşı heç bir əks-münasibətdə 
olmayıblar. Onlar hətta ədəbiyyata bir 
otaq bəzək-düzəyi kimi də sahib olmaq 
istərdilər; hətta onu dəstəkləməyə 
də hazır idilər. İndi o maraqlı olmalı, 
əyləncəli mədəniyyətin bir hissəsinə 
çevrilməli, daha doğrusu, təkcə 
neqativləri görməməli, əksinə, vurulmuş 
insana ümid zərrəsi də bağışlamalı idi. 
Çünki mahiyyət etibarilə hər zaman 
“müsbət qəhrəmana” ehtiyac var; 
hərçənd ki, kommunizm zamanlarında 
olduğu kimi, o dərəcədə də normativ 
formada yox... 

Bu günün azad bazarının sərhədsiz 
cəngəlliklərində hansısa bir Rembo 
haradan desən peyda ola və gülə-gülə 
özünün uğura gedən yolunu meyitlərlə 
doldura bilər; iki güllə arasında tələm-
tələsik arvadla yatmağı bacaran hansısa 
yaramaz, öz arxasında saysız-hesabsız 
aldadılmışları buraxan hansısa bir qalib 
– qısa desək, qəhrəman qloballaşdırılmış 
dünyamıza öz nişanını təqdim edə bilər. 
Və dikbaş dəliqanlıların bu təlabatına 
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lütfkar media da tam uyğun gəlir: 
Ceyms Bond özünə bənzər saysız-
hesabsız tiplər meydana çıxarıb, elə 
bil lap klonlaşdırılmış Dollidir. Onda 
– soyuqqanlı supermendə olduğu 
kimi xeyir yenə də mütləq şərə qalib 
gəlməlidir.

Bu o deməkmidir ki, zidd olan, 
yaxud rəqib hesab edilən hər kəs mənfi 
qəhrəmandır? Bu heç də vacib deyil. 
Siz kitablarımdan da görürsünüz ki, 
mən plutovsk romanının mavritan-
ispan məktəbindən çıxmışam. O, əsrlər 
boyu yel dəyirmanları ilə mübarizə kimi 
ənənəvi bir modeli qoruyub saxlayıb. 
Pikaro uğursuzluğunun komikliyi 
hesabına yaşayıb. O, hakimiyyətin 
sütunlarını isladır, onları yerindən 
laxladır, amma eyni zamanda da bilir 
ki, nə bu məbədi dağıtmaq, nə də 
hakimiyyəti devirmək iqtidarında deyil. 
Amma mənim Pikaroma hakimiyyətin 
yaxınlığından sivişib keçmək yetərlidir 
ki, ali olan kəs özünün yetərincə zavallı 
görkəmə düşdüyünü anlasın, hakimiyyət 
isə yüngülcə laxlamağa başlasın. 
Kələkbaz öz yumorunu ümidsizlikdən 
əldə edir. Bayroytda yüksək səviyyəli 
publikanın qarşısında “Tanrıların 
tənəzzülü” sonsuza qədər uzandığı 
zaman o ancaq ələ salıb gülür; çünki 
onun teatrında həmin vaxt komediya 
ilə faciə əl-ələ tutub irəliləyirlər. O əmin 
şəkildə qabağa gedən qalibləri ələ salır, 
bununla da onları büdrəməyə vadar edir. 
Və bu bizdə gülüş doğursa da, o, xüsusi 
keyfiyyətə malikdir: çünki boğazımızda 
ilişib qalır. Hətta ən məzəli ədəbsiz 
belə faciəvi ahəngə adlayır. Bundan 
başqa, tənqidbazların – qırmızı, ya da 
qara rənglərə boyanmışların fikrinə 
görə, o, formalistdir; eyni zamanda da 
birinci dərəcəli manyeristdir: o binoklu 
başı aşağı çevrilmiş vəziyyətdə tutur. 
Zaman onda manevrli yolla irəliləyir. 
O hər yanda güzgülər qoyur. Həmin, 
ya da sonrakı dəqiqədə car çəksən də, 
heç zaman bilmirsən ki, o kimindir. 

Cəzlbedici perspektiv xatirinə Pikaro 
meydanında hətta liliputlar belə 
nəhənglərin öhdəsindən gələ bilirlər. 
Rable beləcə özünün bütün fəaliyyəti 
dövründə murdar polislərdən və 
müqəddəs inkvizisiyadan gizlənə bilmişdi; 
çünki onun Qarqantua və Pantaqruel 
nəhəngləri sxolastik qanunlarla qurulmuş 
həyatı təpəsi aşağı qoymuşdular. 
Bu cütlük necə bir həndəsi qəhqəhə 
doğurmuşdusa... 

Qarqantua özünün çox yekə arxası 
ilə Notrdam qalasının üstündə oturduğu, 
orada öz tələbatını ödəyərək bütün 
Parisi su altında qoyduğu zaman bu 
şırnaqdan qaça bilən camaat qəhqəhə 
çəkib gülürdü. Ya da – yenə də Svifti 
şahidlik etmək üçün çağıraq – onun 
İrlandiyada aclığı azaltmaq planını elə 
bu gün də təcrübədə sınaqdan keçirmək 
olardı. Məsələn, dünya iqtisadiyyatı ilə 
bağlı hökumətlərin görüşündə dövlət 
rəhbərlərinin süfrəsinə çox gözəl bir 
şəkildə hazırlanmış “uşaq əti” təqdim 
edəsən – amma irland deyil, braziliya 
uşaqlarının ətini. Ya da Cənubi 
Sudandan olan küçə oğlanlarının... Bu 
bədii forma satira adlanır. Məlum olduğu 
kimi, gülüş sinirlərini qıdıqlamaq üçün 
ona hər vasitədən – hətta dəhşətdən belə 
istifadə etməyə icazə verilib.

2 may 1973-cü ildə Henrix Böll öz 
Nobel nitqini oxuduğu zaman sonuncu 
cümlədə şikayət etdim ki, deyəsən, 
zamanı çatmadığı üçün o, “yumoru 
ötürməli olub”; bu nitq poeziya və idrak 
kimi anlayışların yaratdığı müxtəlif 
hislərin bir-birinə zidd olması haqqında 
idi; halbuki nə poeziyanı, nə də onun 
içərisində əriməkdə olan müqaviməti heç 
kim görmür. 

Yox, Henrix Böll bilirdi ki, kənara 
itələnmiş və bu gün nadir hallarda 
mütaliə edilən Jan Polun böyük alman 
sənətkarlarının ponaptikumunda  öz yeri 
var; Tomas Mannın ədəbi fəaliyyətinə 
ozamankı sağ, eyni zamanda da sol 
nöqteyi-nəzərdən ironik bir şübhə ilə 
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yanaşmışdılar; özüm də əlavə edirəm: 
elə bu gün də eyni cürə yanaşırlar. Böll, 
əlbəttə ki, gəzərgi şit yumoru deyil, 
daha çox sətirlər arasında eşidilən 
gülüşü, bu klounda tez-tez tutan xroniki 
kədər tutmalarını, sükut toplayan 
kolleksiyaçının ümidsiz vəziyyətindəki 
komizmi nəzərdə tuturdu. Yeri 
gəlmişkən, buna bənzər priyomlar – 
“Ardı var” şəklində elanlar əksər hallarda 
nüfuzlu mediada da istifadə edilir və 
onlar da, əslində, azad Qərbdə “müstəqil 
özünənəzarət” qismində çıxış edən 
senzuranın maskalanmış formasıdırlar.

Mən əllinci illərin əvvəllərində, şüurlu 
şəkildə yazmağa başladığım zamanlarda 
Henrix Böll artıq tanınmış yazıçı idi; 
hərçənd ki, qəbul edilmiş yazıçılardan 
deyildi. O, Volfhanq Köppenlə, Günter 
Ayxla, Arno Şmidtlə birlikdə o zamanlar 
bərpa edilməkdə olan mədəniyyət 
hərəkatından kənarda dayanırdı. 
Müharibə sonrası gənc ədəbiyyat 

nasional-sosializmin hakimiyyəti altında 
əxlaqsızlaşaraq alman dilini bərbad 
vəziyyətə salmaqda idi. Bundan başqa, 
Böllün ədəbi nəslinin, eyni zamanda 
da mənim də sıralarında olduğum 
daha gənc yazıçıların yolunu Teodor 
Adornonun “qadağa işarəsi” kəsirdi. 
Sitat gətirirəm: “Osventsimdən sonra şeir 
yazmaq barbarlıqdır, bu həm də onu başa 
düşməyə əsas verir ki, nə üçün bu gün 
şeir yazmaq mümkün deyil”...

Deməli, artıq heç bir “Ardı var”dan 
söhbət gedə bilməzdi. Amma bununla 
belə, biz yazırdıq. Bu zaman əlbəttə 
ki, Adornonu “Minima Moralia. Şikəst 
edilmiş həyat haqqında düşüncələr” 
(1951) kitabında olduğu kimi qəbul 
edirdik. Osventsimi isə senzura  və 
sivilizasiyanın tarixində bitişməyən çat 
yeri kimi... Ancaq bu vasitə ilə bu qadağa 
nişanının yanından ötüb keçmək olardı. 
Amma, hər halda, Teodor Adornonun 
etdiyi bu qəddar xəbərdarlıq bu gün də 
öz qüvvəsini qoruyub saxlayır. Mənim 
nəslimdən olan yazıçılar açıq şəkildə ona 
etinasızlıq göstərdilər. Çünki heç kim 
susmaq istəmirdi, heç bacarmırdı da. Axı 
söhbət alman dilini marş vəziyyətindən 
xilas etməkdən, onu idilliyanın və mavi 
səmimiyyətin əlindən qoparmaqdan 
gedirdi. Bizim üçün – əli yanmış 
uşaqlar üçün vacib idi ki, sarsılmaz 
avtoritetlərdən üz döndərək, “ağ” və “ 
qara” adlandırılan ideoloji ştamplardan 
yaxa qurtaraq. Bizim üçün şübhə və 
şəkkaklıq əl-ələ irəliləyirdilər; Onlar bizə 
çox sayda boz dəyərlər pay vermişdilər. 
Mən, hər halda, bu epitimyanı öz 
üzərimə götürdüm ki, sonra tam şəkildə 
günahkar elan edilmiş dilin zənginliyini, 
onun insanı cəlb edən yumşaqlığını, 
dərinmənalılığa xəyalpərəst meyilliliyini, 
elastik möhkəmliyini, dialekt zənginliyini, 
sadəliyini və çoxmənalılığını, qəribəliyini 
və konyunktivlərdə çiçəklənən gözəlliyini  
açıb-tökə bilim. Əslində, yenidən əldə 
edilmiş bu zənginliyi hərəkətə gətirmək 
lazım idi. Özü də Adornonun ziddinə 
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gedərək, ya da Adornonun verdiyi 
hökmdən ilham alaraq. Osventsimdən 
sonra ancaq bu şəkildə yazmağı davam 
etdirmək olardı – yazdığın istər şeir 
olsun, istərsə də nəsr. Ancaq bu şəkildə 
almandilli müharibəsonrası ədəbiyyat 
yaddaşa çevrilərək və keçmişi rədd 
etmədən həm öz qarşısında, həm də 
sonralar dünyaya gəlmişlər qarşısında 
hər kəs tərəfindən qəbul edilən “Ardı 
var” ədəbi ənənəsinə haqq qazandıra 
biləcəkdi... Və ancaq bu yolla yaranı 
açıq saxlamaq mümkün oldu; və beləcə,  
arzulanan, yaxud da təyin edilmiş 
unutqanlığı epik başlanğıc olan “Biri var 
idi, biri yox idi, bir zamanlar...” vasitəsi 
ilə ləğv etmək istəyimiz baş tutdu...

Kimin maraqlarına əsasən xətt 
çəkmək tələb edilirdisə edilsin, 
normallığa qayıdış hansı ittihamlara 
məhkum edilirdisə edilsin və biabırçı 
keçmişi uzaq tarix kimi təqdim etməyə 
çalışırlarsa çalışsınlar – ədəbiyyat bu 
başadüşülən, amma eyni dərəcədə də 
ağılsız cazibədarlığa tabe olmadı. Ən 
doğrusu da elə bu idi! Çünki hər dəfə 
Almaniyada Sıfır Saat elan edildiyində 
keçmiş bizi yenidən haqlayırdı; Sıfır Saat 
– yəni müharibəsonrası mərhələnin sonu; 
sonuncu dəfə bu, on il bundan əvvəl 
olmuşdu; o zaman Berlin Divarı çökmüş 
və Almaniyanın birliyi kağız üzərində 
qeydə keçmişdi. 

O zamanlar, 1990-cı ilin fevralında, 
mən Frankfurt-Maynda tələbələrə 
“Osventsimə məktub” adlı məruzəmi 
oxuyurdum. Daha doğrusu, nəticə çıxarır, 
hesabat verirdim – kitab dalınca kitab... 
Beləcə, 1972-ci ildə nəşr edilmiş “İlbizin 
gündəlikləri”nə gəlib çatdım; orada 
keçmişlə bu günün cığırları gah qovuşur, 
gah paralel uzanır, gah da toqquşurdular. 
Oğullarım peşəmin təyinatını bilmək 
istədikləri üçün kitabımda yazmışdım: 
“Mənim balalarım, yazıçı keçib 
getməkdə olan bu zamanın əleyhinə 
yazan adamdır”. Tələbələrə isə dedim: 
“Belə bir mövqe əvvəlcədən müəllifin 

ayaqlarının torpaqdan üzülməməsi, 
zaman hüdudlarından kənarda qapanıb 
qalmamasına kömək edir; o, dünyaya 
zamanın müasiri kimi baxır, bundan 
başqa, həm də keçib getməkdə olan 
zamanın dəyişkən qarşıdurmalarından 
qaçmır, əksinə, hadisələrə müdaxilə 
edir və kiminsə tərəfini tutur. Belə bir 
müdaxilənin və kiminsə tərəfini tutmanın 
təhlükəli olduğu bəllidir; yazıçı lazım olan 
məsafəni itirmək kimi bir riskə gedir; 
onun dili aza qane olmaq kimi bir həvəsə 
tabe ola bilər. Həmin an mövcud olan 
vəziyyətin sıxıntılılığı onun azad uçuşa 
alışmış təxəyyülünü də çətinliyə salar; və 
o, boğulmaq təhlükəsi qarşısında qalar”.

Nə zamansa risk etməyə meyil 
göstərməyimlə sədaqətimi artıq on illərdir 
ki, qoruyub saxlayıram. Amma risk 
olmasa bizim peşəmiz nə olardı ki? Yaxşı 
ədəbiyyat məmuru kimi yazıçı özünün 
ehtiyacsız yaşayışını da təmin edə 
bilərdi. Ancaq onun həqiqətə toxunmaq 
qorxusunun əsirinə çevrilməsi də 
mümkün idi. Aradakı məsafəni itirmək 
qorxusu üzündən uzaqlıqlarda azıb itmək 
də olardı; o uzaqlıqlarda isə miflər sayrışır 
və böyüklük öz-özünü mədh edir. Yox, 
davamlı olaraq keçmişə çevrilən müasirlik 
dayanmadan qaçıb ona çatacaq və 
hey sorğu-suala tutacaq. Çünki hər bir 
yazıçı öz zamanına aiddir; o nə qədər 
çılğınlıqla həddindən artıq tez, ya da 
gec dünyaya gəldiyini iddia etsə də... 
Yazıçı yazmaq üçün öz istədiyi şəkildə 
azadcasına mövzu seçmir; əksinə, bu 
mövzu onun üçün təqdim olunur. Mən, 
hər halda, nə yazacağıma azad şəkildə 
qərar verə bilməzdim. Məsələ ancaq öz 
marağımda olsa idi, özümü ancaq estetik 
oyunlarda sınayardım və qayğısız halda, 
eyni zamanda da zərərsiz bir  formada 
oyunbazlıq edərdim. 

Amma belə olmadı. Müqavimət 
meydana çıxdı. Alman tarixinin 
bətnindən qoparılmış hər şey ətrafa 
səpələnmişdi və hələ də səpələnməkdə 
idi. Diqqətlə baxmaq yetərli idi ki, 
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bu material kütləsi həcm etibarilə 
böyüsün. Bundan başqa, mən həm 
də qaçqın ailəsindən çıxmışdım. Və 
vətən itkisinin qayıdışının olmadığı 
həqiqətini dərk edirdim; bu isə mənim 
üçün əlavə stimul rolunu oynayırdı; 
stimul da öz növbəsində yazıçını bir 
kitabdan digərinə doğru itələyən hər nə 
vardısa – adi şöhrətpərəstlik hissindən 
tutmuş darıxmaqdan qorxu hissinə, 
eqosentrizmə qədər – hər şeyin üzərinə 
gəlirdi... Nəql etmə prosesində mən heç 
vaxt dağılmış, itirilmiş Dantsiq şəhərini 
qaytarmaq istəməzdim, yox! Amma ona 
and içmək istərdim. Mən inadkarcasına 
özümə də, oxucularıma da sübut etmək 
istəyirdim ki, itirilmişlər izsiz-soraqsız 
şəkildə yaddan çıxmırlar; ədəbiyyat 
sayəsində onlar öz möhtəşəmliyi və 
zavallı miskinliyi ilə birlikdə, kilsələri və 
qəbiristanlıqları, tərsanələrinin səs-küyü 
və Baltik dənizinin yorğun ləpədöyəninin 
qoxusu ilə birlikdə yenidən ruha-cana 
gələ bilirlər; və gəlməlidirlər də; çoxdan 
unudulmuş dili, tövlədəki gövşəməsi, 
tövbə etməyə yarayan günahları və 
heç bir tövbə ilə təmizlənməsi mümkün 
olmayan cəzalandırılmamış cinayətləri ilə 
birlikdə...

Bu cür itkilər yazıçılıq ideyasına 
tutulmuş başqaları üçün də bəsləyici 
zəmin oldu. İstənilən halda, bir neçə 
il əvvəl biz Salman Rüşdi ilə söhbətdə 
belə razılaşdıq ki, onun üçün də, mənim 
üçün də itirilmiş Dantsiq, Bombey əsas 
yaradıcılıq məxəzi olub; eyni zamanda da 
çirkab quyusu, başlanğıcların başlanğıcı 
və dünyanın mərkəzi... Belə bir 
özünəinam, belə bir hədsiz cuşa gəlmə 
ədəbiyyata xas xüsusiyyətdir. Bunlar 
nağıl etmək üçün ilk zəminlərdir; elə 
bir zəmin ki, bütün pedallara basmaq 
gücünə malikdir. Zərif məharət, incə 
psixologizm, yaxud reallığın dəqiq surəti 
kimi düzgün başa düşülməyən realizm 
belə qəbildən olan böyük materialı 
dərk etmək üçün yaramır. Biz ağılın 
maarifçilik ənənəsinə nə dərəcədə borclu 

olsaq da, tarixin absurd gedişatı hər cür 
məntiqli izahatları ələ salıb gülür.

Bu ona bənzəyir ki, əgər hər cür 
təntənəsindən yayınarıqsa, Nobel 
mükafatı dinamitin kəşfi üzərində 
qərar tutur; bu isə insan beyninin 
digər məhsulları kimi – istər atomun 
parçalanması olsun, ya da mükafata 
layiq görülmüş gen şifrələrinin açılması 
– dünyaya sevinc də gətirib, iztirab da; 
elə ədəbiyyat da bunun kimi özündə 
partladıcı bir güc daşıyır; onun törətdiyi 
partlayışlar dərhal hadisəyə çevrilməsə 
belə, həm xeyirxahlıq, həm də ağı demək 
üçün səbəb ola bilər; çünki Zamanın 
böyüdücü şüşəsi altında çox dəqiq 
görünür və dünyanı dəyişdirir; bütün 
bunların hamısı isə İnsan nəsli naminədir.

Avropanın maariflənməsi üçün 
Montendən Volterə, Didroya, Kanta, 
Lessinqə, Lixtenberqə qədər nə qədər 
zaman tələb olundu ki, ağılın çırağını 
sxolastik qaranlığın ən qaranlıq 
guşələrinə qədər aparmaq mümkün 
olsun. Və bu çıraq necə də tez-tez 
sönürdü. Çünki ağılla çıraqban etmək 
işini senzura ləngidirdi. Bu işıq bütün 
dünyaya yayıldığı zaman, bu ağıl 
artıq soyumuş, texniki imkanlarla 
məhdudlaşdırılmış, ancaq iqtisadi və 
sosial proqresə fikrini yönəltmiş ağıl 
idi; o ağıl ki, özünü Maarif kimi təqdim 
etmişdi və əvvəlcədən bir-biri ilə dalaşan 
övladlarına – kapitalizmə və sosializmə 
hər cür vasitə ilə psevdoelmi jarqonu 
öyrətməyin inkişaf üçün bu gün ən 
düzgün yol olduğunu göstərirdi. 

Amma artıq Maarifə dahiyanə 
şəkildə uymayan uşaqların dünyanı 
hansı səviyyəyə gətirdiyini görürük. 
Biz vəziyyətin  necə təhlükəli olduğunu 
mühakimə edə bilərik;  sözlərlə yaranan 
və ancaq zaman itkisinə səbəb olan 
partlayış bizi bu vəziyyətə gətirib çıxarıb. 
Təbii ki, maarifçilik yolu ilə – başqa 
yollarımız heç yoxdur da – ziyanı bir 
qədər azaltmağa çalışırıq. Amma eyni 
zamanda da dəhşət içərisində görürük ki, 
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kapitalizmin qardaşı olan sosializm ölmüş 
elan edildikdən bəri kapitalizm Allahlıq 
eşqinə düşüb; və özündən çıxmağa 
başlayıb. Hətta ölmüş elan edilən 
qardaşının səhvlərini təkrar etməyə 
başlayaraq hər şeyi ehkamlaşdırır; 
bazar iqtisadiyyatını yeganə həqiqət 
kimi təqdim edir, özünün, həqiqətən 
də, sərhədsiz olan imkanlarından ağlını 
itirir və dünya miqyasında hər cür 
birləşmələrə gedərək axmaq gedişlər 
edir. Təəccüblü deyil ki, kapitalizmin də 
eynilə öz qoynunda boğulan sosializm 
kimi islah edilməyə iqtidarı çatmır. Onun 
qəti buyuruğu qloballaşmadır. Və yenidən 
qüsursuzluq təkəbbürü ilə iddia edilir ki, 
buna heç bir alternativ yoxdur. 

Nəticə etibarilə belə çıxır ki, tarixin 
sonudur. Səbirsizliklə “Ardı var”ı 
gözləməyin mənası qalmayıb. Ya da 
ümid etmək olar ki, onsuz da bütün qərar 
qəbul etmək hüquqlarını iqtisadiyyata 
ötürmüş siyasətin ağlına yeni ehkamçılığı 
laxlatmaq imkanı gəlmir; bu zaman heç 
olmasa ədəbiyyat nə isə fikirləşə bilər.

Amma belə bir partladıcı nağılçılıq – 
dinamitdir axı! – yüksək ədəbi keyfiyyətə 
malik ola bilərmi? Gecikmiş reaksiyanı 
görmək üçün zamanımız çatacaqmı? 
Belə bir kitabı təsəvvür etmək olarmı 
ki, onun sonunda gələcək kimi defisit 
bir əmtəə təqdim edilsin? Məgər bu 
gün vəziyyət elə deyilmi ki, ədəbiyyatın 
istirahətə getmək zamanı yetişib, gənc 
müəlliflərə isə oyun meydançası qismində 
ancaq İnternet təqdim edilir? İşgüzar 
hərəkətsizlik geniş yayılıb; bunun üçünsə 
məlum auranı aldadıcı “kommunikasiya” 
sözü yaradır. Zaman insan imkanlarının 
kollapsına  qədər planlaşdırılıb. Qərb 
dünyası öz mədəni-fanilik sükutunun 
hakimiyyəti altına verilib. Nə etməli?

Allahsızlığıma baxmayaraq, ancaq 
bir yolum qalır: bu günə qədər ən ağır 
dağıntıları yerindən tərpətməyimə kömək 
edən o müqəddəslərin qarşısında diz 
çöküm. Mən and verirəm: Kamyunun 
rəğbətinə layiq görülmüş müqəddəs Sizif, 

xahiş edirəm, elə et ki, daş hər zaman 
yuxarıda qalmasın; elə et ki, bundan 
sonra da onu dığırlayıb düşürə bilək; 
elə et ki, biz də sənin kimi öz daşımızla 
birlikdə xoşbəxt ola bilək; və elə et ki, 
varlığımızın ağırlığı ilə bağlı danışdığımız 
bu əhvalat yarıda qırılmasın.

Mənim bu duam eşidiləcəkmi? 
Yoxsa insan tarixinin davamı haqqında 
süni şəkildə çıxarılmış yeni görüşlərə, 
klonlaşdırılmış məxluqa əsaslanaraq onun 
da qayğısına qalmaq lazımdır? 

Beləliklə, mən yenə də öz nitqimin 
lap əvvəlinə gəlib çıxıram və yenə də 
“Siçan” romanımı açıram. Onun beşinci 
fəslində felin lazım formasında Nobel 
mükafatının milyonlarla elmi təcrübələrdə 
sınaqdan keçirilən heyvanların bir 
nümayəndəsi kimi laboratoriya siçanına 
təqdim edilməsi məsələsinə baxılır. 
Və mənə elə o dəqiqədəcə aydın olur 
ki, bu gün hər cür mükafatlara layiq 
görülmüş kəşflər bəşəriyyətin fəlakətini 
– aclığı məhv etmək üçün işə yaramırlar. 
Düzdür, pul ödəmək iqtidarında olan 
hər kəsi yeni böyrəklərlə təmin etmək 
olur. Ürək köçürmək də mümkündür. 
Naqillər olmadan da dünyanın istənilən 
nöqtəsinə telefonla zəng etmək də 
olur... Bizim ətrafımızda sputniklər 
və kosmik stansiyalar qayğıkeşliklə 
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dolaşmaqdadırlar. Elmin təriflənən 
nailiyyətləri əsasında silahın da yeni 
sistemləri kəşf edilib və tətbiq edilib; 
onların köməkliyi ilə sahibləri özlərini 
təkrar-təkrar ölümdən qoruya bilərlər. 
İnsan beyini nə yaradırsa, hər biri 
heyrətamiz şəkildə həyata keçirilir. 
Amma bircə aclıq məsələsini heç cür 
yoluna qoymaq olmur. O, hətta, getdikcə 
artmaqdadır da. Harada ki kasıblıq 
qədimdir, orada o, dilənçiliyə çevrilir. 
Bütün dünya üzrə qaçqınların axını 
çoxalmaqda və yayılmaqdadır; onları isə 
aclıq müşayiət edir. Və elmi məharətlə 
birləşmiş heç bir siyasi iradə çılğıncasına 
artmaqda olan aclığa son qoymaq üçün 
cəsarətə gəlməyib.

1973-cü ildə, ABŞ-ın aktiv xeyir-
duası ilə Çilidə terror başladıqda alman 
kanslerlərindən Villi Brandt BMT-də 
öz vəzifəsinə başlaması ilə bağlı ilk 
dəfə nitq söylədi. O, ümumdünya 
yoxsulluarından danışdı. Onun “Aclıq – 
bu da müharibədir!” sözləri o dərəcədə 
inandırıcı səsləndi ki, bir andaca alqış 
sədaları göyə yüksəldi.

Mən bu nitqin söyləndiyi zaman orada 
idim. O zamanlar “Paltus” romanının  
üzərində çalışırdım; bu romanda isə insan 
varlığının əsası haqqında söhbət gedirdi, 
yəni qida haqqında; daha doğrusu, onun 
çatışmaması və ya çoxluğu haqqında. 
Böyük acgözlər və saysız-hesabsız 
aclar barədə; damaq dadı və varlıların 
süfrəsindən qalan qırıntılar haqqında...

Bu mövzu hələ də öz aktuallığını 
itirməyib. Var-dövlət yığılmasına kasıblıq 
sürətlə yayılmaqla cavab verir. Dövlətli 
Şimalla Qərb özünü kasıb Cənubdan 
hansı təhlükəsizlik tədbirləri ilə qorumağa 
çalışırsa çalışsın və öz qəsrlərində nə 
cür qapanırsa qapansın, qaçqınlar axını, 
onsuz da, onlara qədər gəlib çıxacaq; 
heç bir maneə aclıq çəkən insan axınının 
qarşısını ala bilməz. 

Gələcəkdə bu haqda hələ çox 
danışacaqlar.  Hər halda, bizim 
romanımız öz davamına malik olmalıdır. 

Və əgər gözəl günlərin birində yazmağa, 
ya da çap olunmağa son qoyarlarsa, əgər 
kitabları sağ qalmaq üçün bir vasitə kimi 
əldə etmək mümkün olmayacaqsa, yenə 
də nağılçılar tapılacaq;  onlar yenə də 
tarixin köhnə iplərini yeni üsulla əyirərək 
öz nəfəsləri ilə bizi canlandıracaqlar: 
hündürdən və sakitcə... onları darayaraq 
və hörərək... özü də gah da ağlayaraq, 
gah da gülərək...

Tərcümə etdi: 
 Nərgiz CABBARLI
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Endi Uorholun təqdimatında 
“Pop-Artlaşdıra bildiklərimizdənsinizmi?”

Aytəkin MİRİŞOVA

Endi Uorhol, əsl adı ilə Andrey 
Varhola, ailə üzvlərinin dili ilə Anreyku... 
Şan-şöhrət hərisi, özəl kolleksiyası 
məşhurların imzalı şəkillərindən ibarət 
olan bu sənət aludəçisinin ən böyük 
əsəri populyar rəsmlər deyil, Pop Art 
ikonu yaratmış olmasıdır. Pop Art 50-
ci illərin ortasında əvvəlcə İngiltərədə, 
sonra Amerikada meydana gələn, 
ekspressionizmə qarşı başladılıb sonradan 
cərəyan halına düşmüş sənət növüdür. 
Pop Art gündəlik istehlak olunan əşyaları 
obyekt olaraq seçir, asan əldə olunan 
məhsulları sənətə çevirir. Kütləvi, seriyalı 
çap üsullarından istifadə edir.  
     60-cı illərin həyat tərzinə çevrilmiş 
kolanı, siqareti, hazır şorbaları, məşhur 
ulduzların əsas məmulatlarına çevirmiş 
Endi Uorhol “Merilin Diptixi” əsəri ilə 
Pop Art ideyasını tam izah edir.  
     Endi Uorhol 6 avqust 1928-ci ildə 
ABŞ-da Pittsburq şəhərində anadan 
olub. Çexoslovakiyadan Amerikaya 
köçən ailəsi Endini əsasən sənətə 
yönəltməyə çalışırdı. Xəstəliklərlə keçən 
uşaqlığına, çətinliklərlə dolu məktəb 
illərinə baxmayaraq o, 1949-cu ildə 
rəssamlıq fakültəsini bitirdikdən sonra 

Nyu-Yorka köçür və özünü  iş həyatına 
atır. “Vogue”, “Harper’s Bazaar” kimi 
məşhur jurnallarda rəssam-illüstrator kimi 
işləyir, vitrin və plakatların dizaynı ilə də 
məşğul olur. 
    Uorholun məşğul olmadığı bir 
sənət sahəsi, demək olar ki, yoxdur. 
O, bir rəssam, avanqard kinorejissor, 
yazıçı, kolleksiyaçı, jurnal naşiri, 
alternativ rok qrupu “The Velvet 
Underground”un meneceri və prodüseri, 
bununla yanaşı bir çox sosial qrupların 
fəal üzvü idi. Sənətdə gündəlik, ən sadə 
məişət obyektlərinin istifadəsini sevirdi 
və bunun üstün sənət olduğuna inanırdı. 
Pulu sevirdi deyə, dolların şəklini çəkdi, 
Merilinin ölümünə kədərlənmişdi deyə, 
Merilini boyadı, özünü sevirdi deyə, öz 
avtoportretlərini çəkdi. Bunu edərkən 
o, kopyalama ilə kütləvi istehsal hissi 
yaratmağa çalışırdı, təhsili sayəsində bu 
texnikanı inkişaf da etdirirdi.   
     Uorhol rəsm yaradılmasında trafaret 
çapı ilk tətbiq edənlərdəndir. İpək 
qrafikası üsuluyla o, əsərlərini mümkün 
qədər böyük tirajla buraxmağa çalışırdı. 
“Champbell” şorbalarının 32 çeşidi üçün 
hazırladığı rəsmlər onun texnikasının ən 
önəmli örnəyidir. 
     Uorhol tarixlə yox, bu günlə 
maraqlanırdı. Yaşadığımız, istifadə 
etdiyimiz, həyatımızın bir hissəsinə 
çevrilmiş şeylərə diqqət verirdi. Çap 
məsələsində olduğu kimi. Düşünün: 60-
ci illər, dünya kütləvi istehsala keçib. 
Uorhol dayanıb düşünür, bu günü 
dəyərləndirir və rəsm çəkməyi dayandırır. 
Seriyalı rəsmlər yaratmağa başlayır.  
“The Factory” adını verdiyi studiya qurur 
və ətrafına məşhur olan, yaxud olmaq 
istəyən  bir çox insanları yığır. Rəsm 
deyəndə, fırça, palitra düşünən insanlar 
üçün bu addım olduqca təəssüfləndirici 
idi. Amma təəssüfün səbəbi təkcə bu 
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 “Gələcəkdə hər kəs bir gün 15 dəqiqəlik məşhur olacaq”.  
                                                                             (Endi Uorhol)

deyildi. Pop Artçılar klassik rəsmləri, 
natürmortları, mənzərələri, köhnə 
üsulları mənimsəyib, bu günün sənət 
anlayışının nə olduğunu axtarmağa 
başlamışdılar. Artıq Məryəmin şəkli 
yerinə bir Pop ulduzunun şəkli çəkilirdi.   
     “Həmişə deyirlər ki, zaman bir 
çox şeyləri dəyişdirir, amma əslində 
onları sən özün dəyişməlisən” 
(“The Philosophy of Andy Warhol” 
kitabından). 
     Uorhol “Fabrik”i qurarkən burada 
axtardığı ilhamı tapa biləcəyini 
düşünürdü. Amma üstündən çox 
keçməmiş 1968-ci ildə Valeri Solanas 
adlı qadın yazar tərəfindən güllələnir. 
Deyilənə görə, Valeri oxuyub 
dəyərləndirməsi  üçün ssenarisini Endiyə 
verib, lakin Endinin ssenarini itirməsi və 
bu işlə maraqlanmaması ona baha başa 
gəlib. Bəzi iddialara görə isə buna səbəb 
heç vaxt ailə qurmamış Endinin Valerinin 
evlənmə təklifini rədd etməsi olub.  
     Amma səbəb hər nə idisə,  hər halda, 
Uorhol möcüzəvi şəkildə – həkimin 
ürəyini açıq əl masajı etməsi sayəsində – 
sağ qaldı. Sağalması çox vaxt aparsa da 

bundan sonra 20 il yaşaya bildi. 1987-ci 
ildə öd kisəsindən əməliyyat olundu, çox 
sadə və rahat keçən əməliyyatdan 1 gün 
sonra yuxudaca dünyasını dəyişdi.  
     “O, öz şansından 1968-də istifadə 
etmişdi”. Dəfn edilərkən Uorholun 
tabutuna naşiri olduğu  “İnterview” 
jurnalı, köynəyi və  ətri qoyulmuşdu. 
Ölümündən sonra dostu Lou Reed 
“Songs of Drella” adlı albomunu Uorhola 
həsr etmişdir. Drella dostlarının ona 
qoyduğu, Drakula və Sindrella adlarının 
birləşməsindən yaranan ləqəb idi. 
Uorholun çox izdihamlı keçən dəfnində 
“ağlamaqdan burnunu çəkənlərlə, 
burnundan kokain çəkənləri ayırd etmək 
çətin idi”. 
     Vurulduqdan sonra yaratdığı əsərlərdə 
Endi Uorhol özünü “Ölümün canlı 
simvolu” kimi rəmzləşdirirdi (məsələn, 
kəllələrlə çəkilmiş avtoportretlərində). 
    Niyə “champbell” konservləri? Niyə 
“Coca-Cola”? Uorhol rəsmlərində 
istifadə etdiyi “Coca-Cola” haqqında 
bunları demişdir: “Bu ölkənin başlatdığı 
ən gözəl ənənə varlının da, kasıbın da 
eyni şeyi içməsidir. Televizor izləyəndə 
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kola görə bilərsən və bilirsən ki, 
prezident də bundan içir, Liz Taylor da 
bundan içir və sadəcə, düşün ki, sən 
də bundan içirsən. Kola koladır, heç 
vaxt daha çox pul verib daha yaxşı kola 
ala bilməzsən. Bütün kolalar eynidir 
və gözəldir, bunu prezident də bilir, Liz 
Taylor da bilir, dilənçi də bilir və sən də 
bilirsən”.  
     Endi 1950-ci ildə ayaqqabı 
kompaniyasının reklam dizaynı ilə 
məşğul olur. “Anreyku həmişə bizə yüksək 
dabanlı ayaqqabılar göndərirdi. Onları 
özü hazırlayırdı. Müxtəlif rənglərdə idilər, 
amma onları geyinmək çətin idi, çünki 
hamısı əsl dəridən hazırlanırdı” (Endi 
Uarholun qohumlarının xatirələrindən). 
Çəkdiyi ayaqqabı rəsmlərini və ən çox 
da rəsmlərə yazdığı qeydləri görsəniz 
Endini sənət aludəçisi adlandırmaqda 
yanılmadığımı anlayarsız. “To shoe or not 
to shoe”, “My shoe is your shoe”, “See a 
shoe and pick it up and all day long you’ll 
have good luck”.  
     Endi Uorholun ən çox pul gətirən 
əsəri yüz milyon dollar ilə “Səkkiz Elvis” 
əsəri idi ki, bu miqdarı əldə edə bilən 
sənətçilər çox azdır. O, Elvis seriyasını 
Elvis Preslinin ölümündən 14 il sonra 
çəkmişdi. Əlində silah, başında şapka ilə 

kovboy kimi görünən Elvis 
“Flaming Star” filmindəki 
kovboy rolundakı Elvisdir. 
     “Qızıl Merilin Monro” 
Uarholun Monronun 
ölümündən sonra yaratdığı 
ilk Monro əsəridir. 
Rəsmin ölçüləri çox 
cəlbedicidir. Görünür, 
36 yaşlı Monronun 
intiharı Endiyə çox təsir 
edib. Uorhol rəsmi gənc 
ulduzun yox olub getməsi 
hissini ifadə etməyə 
çalışaraq boyamışdı. Göz 
qapaqlarını aşağı düşürən 
və qapanırmış hissi verən 
o boyama  sanki ölümə 
bir işarədir. Mərkəzdəki 
foto Merilinin “Niaqara” 
adlı filmindəndir. Eynilə 
konservlər, kola şüşələri 

kimi adi həyatdan sənətə...  
      Monronun ətrafındakı qızıl rəng isə 
Bizans mozaikalarında olduğu kimi dini 
simvol olaraq istifadə edilib. Nəticə son 
dərəcə güclü – Qərb sənətinə qarşı bir 
manifest meydana çıxıb.   
      Uorhol 1963-68-ci illər aralığında 
60-a yaxın qısa film çəkmişdir. Bununla 
yanaşı  “Fabrik”ə baş çəkən insanların 
500-ə yaxın qısa test çəkilişləri var ki, 
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bunların içində Salvador Dali, Allen 
Qinzberq, Lou Reed, Bob Dilan da var 
idi. 
      Onun ən məşhur filmlərindən biri 
“Yuxu”dur. Burada Uorhol dostunun 6 
saat yatmasını lentə almışdı. “Empayr” 
adlı filmində isə Empayr Steyt binasının 
girişi 8 saat müddətində lentə alınmışdı. 
Başqa bir filmində – “Yemək”də də 
biz 45 dəqiqə ərzində bir adamın necə 
göbələk yediyini izləyirik. 
      Xüsusi zövqə sahib idi Uorhol. 
Saçlarını boyayırdı, gümüşü parik taxaraq 
albinos olduğunu iddia edirdi. Uorhol 
homoseksuallığını heç vaxt gizlətməsə 
də, kolleksiyaçı Antoni Doffay onun 
parikli şəkillərini aşkar etdikdən sonra, 
düşünmüş və onları yayımlamaqdan 
imtina etmişdir. 

BBC reportajı (1981)

Edvard Smit: Öz rəsmlərinizi 
divarlarda görmək istərdinizmi? 
      Endi Uorhol: Oo, yox, onları tualetdə 
görməyi sevirəm 
      Endi Uorhol 1972-də Prezidenti 
Nikson Çinə Mao Tsedunu ziyarətə 
gedəndə Maonu da Monronun, Elvisin 
gününə salacağına qərar vermişdi. 
Məqsədi Kommunist propaqandası 
və Amerika mediası arasında əlaqə 

yaratmaq idi. Uorhol bu rəsmlərdən 
minlərcə seriya boyadı. Bir gün məşhur 
Dennis Hopper içkili halda Maonun 
ona tərs-tərs baxdığını deyib rəsmə iki 
dəfə atəş açdı. Hopper bunu utanaraq 
Uorhola etiraf edəndə gözlənilməz bir 
şey oldu. Uorhol bu ideyanı çox bəyəndi, 
güllə dəliklərini işarələyib Maonun sağ 
çiyninin üstündəki dəliyə “warning shot” 
– yəni “xəbərdarlıq atışı”, sol gözünün 
üstündəki dəliyə isə “bullet hole” – yəni 
“güllə dəliyi” yazdı və rəsmi Hopperlə 
ortaq işi kimi qələmə verdi. Və beləcə 
hər hadisəni ustalıqla dəyərləndirə 
bildiyinə görə onu pop sənətin dahisi 
adlandırsaq, yanılmarıq. Sənət tənqidçisi 
Dave Hickey Endi Uorhola nəzərən 
həyatı iki yerə bölürdü: Endidən əvvəl 
və Endidən sonra: “Həyatımızı, lap elə 
super-marketləri belə Endidən əvvəl və 
Endidən sonra düşünün”.  
     Bir az diqqətlə baxsaq Uorholun hər 
yerdə olduğunu görə bilərik. Metroda 
gördüyünüz hər hansı birinin tatusunda, 
bir reklam afişasında, ya da qonaq 
getdiyimiz evin divar kağızlarında onun 
stilindən nə isə tapa bilərik.
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İstiqlal şairi  GÜLTƏKİN

Cəlil CAVANŞİR

İstiqlal, o yaşayan millətin qəlbində can,

İstiqlal, o səadət, həyat, zəfər, şərəf, şan.

İstiqlal, o sönməyən müəbbəd bir məşalə

Könüllərdə tutuşur, gözlərdə sönsə belə

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətindən (1918-20) 
bəhs edən yazılarda, kitablarda Gültəkin imzalı şairin bu bir 
bəndlik şeiri hər zaman diqqətimi çəkib. Hələ 15-20 il əvvəl, 
orta məktəbdə oxuyarkən bu misraların təsiri ilə Gültəkinin 

kitabını axtarmağa başladım. Təxminən 3-4 il ardıcıl 
araşdırdım, müəllimlərimə, atamın dostlarına soraq saldım. 
Kimdən soruşdumsa, belə bir şair tanımadıqlarını dedilər. 
Gültəkini – Əmin Abidi isə çox sonra, folklorşünas Sədnik 
Pirsultanlı ilə birlikdə çalışarkən tanıdım. Artıq universitet 

tələbəsi idim və özüm bu barədə araşdırma aparmaq qərarına 
gəlmişdim. Yaxşı ki, zəhmətim hədər getmədi. Daha bir istiqlal 
şairini, folklorşünası, repressiya qurbanını tanıdım. Uşaq ikən 
yaddaşımda ilişib qalan misraların təsiri ilə bu şeirin müəllifi 

haqqında kiçik bir tanıtım yazısı yazmağa qərar verdim.

Mühacirlərin sevimlisi – Gültəkin

Sonuncu Bakı xanı Hüseynqulu 
xanın nəslindən olan Əmin Abid 
Gültəkin (Zeynalabdin Mütəllib oğlu 
Əhmədov) 1898-ci ildə Bakıda anadan 
olub. İlk təhsilini Bakıda, anası Reyhan 
xanımın evdə açdığı məktəbdə, daha 
sonra III Aleksandr gimnaziyasında 
alıb. 1912-ci ildə qəzet və jurnallarda 

“Abid”, “Abid Mütəllibzadə”, “Abid Alp 
Mütəlliboğlu”, “Qozqurab bəy” və başqa 
imzalarla məqalələr, hekayələr, şeirlər və 
tərcümələr çap etdirib.
    Gimnaziyanı bitirib Türkiyəyə 
oxumağa getmək istəsə də, Birinci 
Dünya Müharibəsi ona bu arzusunu 
gerçəkləşdirməyə imkan verməyib. Şair 
bir müddət qardaşı, tanınmış millətçi şair 
Əliabbas Müznibin naşiri və redaktoru 
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olduğu “Dirilik”, “Babayi-Əmir” 
jurnallarında  çalışıb.  
     1918-ci ildə Osmanlı ordularının 
yardımı ilə Bakı azad olunduqdan 
və Azərbaycan Demokratik 
Cümhuriyyətinin paytaxtına çevrildikdən 
sonra cümhuriyyət rəsmilərinin dəstəyi 
ilə  Əmin Abid İstanbula təhsil almağa 
göndərilir. Öncə “Darülmüəllimeyi-
Aliye”ni, sonra da İstanbul Darülfünunun 
ədəbiyyat fakültəsini bitirir. 1927-ci ildə 
Bakıya dönür, pedaqoji texnikumda, 
universitetdə, ümumtəhsil məktəblərində 
dərs deyir. 1938-ci ilin iyulun 14-də 
casusluqda suçlanaraq həbs edilir. Üç ay 
sonra oktyabrın 21-də saat 21.30 da 
güllələnir. 
     Şair Azərbaycan Milli Demokratik 
Cümhuriyyətinin bolşevik ordusu 
tərəfindən işğalına, repressiyalara, 
təqib və həbslərə qarşı etirazını yazdığı 
şeirlərdə qabarıq şəkildə bildirib. Onun 
yaradıcılığını mühacirətdə olan insanlar 
böyük coşquyla izləyirdilər. Türkiyədə və 
digər ölkələrdə sığınacaq tapmış ADR-in 
fədailəri Gültəkinin şeirləri ilə nəfəs alırdı. 
Rəsulzadə Gültəkinin milli azadlıq ruhu 
aşılayan şeirlərinə hər zaman yüksək 
qiymət verib. Gültəkinin “Bayrağım və 
istiqlalım”, “Buzlu cəhənnəm” şeirlərini 
öz əsərinə daxil edib.

Azərbaycan elminin ilk 
“qorqudşünas”ı

Əmin Abid vətənpərvərlik ruhlu 
şeirlərlə yanaşı, həm də folklor 
araşdırmaları ilə məşğul olub. Folklorla 
bağlı ilk araşdırmaları 1923-cü ildə 
“Kommunist” qəzetində işıq üzü görüb. 
    Əmin Abidin elmi araşdırmaları 
da çoxşaxəlidir. O hələ İstanbul 
Universitetinin ədəbiyyat fakültəsində 
oxuyarkən (1921-26) yazdığı altı cildlik 
“Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı 
tarixi”nin ilk cildində “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanına yer ayırır. Bakıya 
döndükdən sonra araşdırmalarını davam 
etdirən alim,  çap etdirdiyi müxtəlif 
məqalələrdə “Kitabi-Dədə Qorqud” 
mövzusunu dərindən araşdırıb və təhlil 
edib. Onun yaradıcılığını dərindən 

araşdırmış alim Əli Şamil hesab 
edir ki, Əmin Abid Azərbaycanda 
Qorqudşünaslığın əsasını qoyub. Bu 
fikirlə razılaşmaq mümkündür. Əmin 
Abidə qədər demək olar ki, heç bir 
alim, bu mövzunu bu qədər əhatəli 
araşdırmayıb.

Yorulmaz tədqiqatçı, sərbəst 
şeirin “düşməni”

Türkiyədə təhsilini tamamlayıb, 
1927-ci ilin əvvəllərində Bakıya dönən 
Əmin Abid başqa mühitlə qarşılaşdı. 
1918-ci ildə qurulan ADR devrilmiş, 
ölkədəki şərait tamamən dəyişmişdi. 
İstanbula oxumağa yola düşəndə milli 
şüurun yüksəlməsini görən şair geri 
döndükdə bunun əksilə qarşılaşdı. Bu 
şəraitdə iki yol vardı: ya mühacirətə 
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getmək, ya da qalıb mübarizə aparmaq. 
Çətin şəraitdə açıq mübarizənin 
mümkünsüzlüyünü dərk edən Əmin 
Abid elmi mübarizəni seçdi. Min bir 
əziyyət hesabına qədim və orta əsrləri 
araşdırıb sistemləşdirməyə çalışdı. Bir 
vaxtlar Gültəkin imzasıyla sərbəst şeirlər 
yazan Əmin Abid şeirdəki sovetsayağı 
“yenilik meyillərinə” bacardıqca qarşı 
çıxırdı. Əmin Abid yazırdı: “Şeirdə dil, 
vəzn, nəzm şəkilli, qafiyə bir vasitədir. 
Bu vasitələrlə meydana çıxan mövhum 
bədii gözəllikdir”. Məncə, İstanbul 
Universitetində təhsil almış Əmin 
Abid sərbəst şeirdən də, dövrünün 
müasir şeirlərindən də xəbərdar idi. 
Onun sərbəst şeirə mənfi münasibəti 
sovet ədəbiyyatşünasılığına meydan 
oxumaq idi. O, bu yolla etiraz etsə 
də, məqaləsinin sonunda sərbəst şeirə 
müsbət yanaşmasını da gizlətmir. 
     Əmin Abidin yaradıcılığında maraqlı 
detallardan biri də budur ki, o, “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanını müstəqil dastan 

kimi yox, “Oğuznamə”nin 
bir parçası kimi təhlil edir. 
Xətai, Qaracaoğlan, Kuhi, 
Dərdli, Qul oğlu, Aşıq 
Əmrah kimi şairlərin həyatını 
araşdıran alim, eyni zamanda 
Azərbaycanda saray şeiri və 
saray şairləri haqqında da 
məqalələr yazıb.

Əmin Abid 
“Gültəkin”dirmi?

Əmin Abid casusluqda 
ittiham edilib güllələndikdən 
sonra onun yaradıcılığı uzun 
müddət diqqətdən kənarda 
qalıb və araşdırılmayıb. 
Stalinizmin ifşasından 
sonra 37-ci il qurbanlarının 
böyük əksəriyyəti bəraət 
alsa da, Əmin Abidə yalnız 
1962-ci ildə bəraət verilib. 
Əmin Abidin Gültəkin 
imzası ilə yazdığı şeirlər 
onun ölümündən sonra, 
“Buzlu cəhənnəm” adı ilə 
İstanbulun “Kayabal-güresin” 
mətbəəsində 1948-ci ildə işıq 

üzü görüb.
Müəllifi olaraq kitabın üz qapağında 

Gültəkin yazılıb. Kitabı çapa tanınmış 
siyasi xadim, Müsavat Partiyasının 
katibi Mirzə Bala hazırlayıb və kitaba 
“Gültəkin” başlıqlı geniş bir ön söz də 
yazıb.

Ön sözdə deyilir: “Azərbaycan 
türkünün milliyyət, hürriyyət və istiqlalı 
uğrunda sovet imperializminə qarşı 
qanlı savaşını şeir vadisində təmsil edən 
mücahidlərdən mühacirətdə yetişənlərin 
başında Gültəkin gəlir”.

Burda bir məqam mübahisə 
yaradır: Mirzə Bala Məmmədzadənin 
“mühacirətdə yetişənlərin” ifadəsi 
Gültəkinin kimliyi ilə bağlı sual 
yaradır. Çünki, Əmin Abid  1927-
ci ildən sonra təhsilini tamamlayıb, 
Sovet Azərbaycanına dönüb. Eyni 
zamanda Əmin Abid işə girərkən 
anketində Gültəkin imzası ilə şeirlər 
yazdığından bəhs etməyib. Amma onun 
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yaradıcılığını araşdıran Əli Şamil hesab 
edir ki, “Gültəkin” imzası Əmin Abidə 
məxsusdur. Çünki “Gültəkin” imzası ilə 
yazılan son şeir 1926-cı ildə İstanbulda 
yayımlanıb. Eyni zamanda Əmin 
Abidin digər şeirləri üslub baxımından 
“Gültəkin” imzalı şeirlərə çox yaxındır. 

Əli Şamilin son qənaəti  çox məntiqli 
və inandırıcıdır : “M.Ə.Rəsulzadə, 
M.B.Məmmədzadə, Ə.Cəfəroğlu Əmin 
Abidi sovet irticasından qorumaq üçün 
Gültəkinin şəxsiyyətini müəyyənləşdirə 
biləcək bir işarəyə belə yer qoymayıblar. 
Buna görə də Azərbaycanda Əmin 
Abidin Gültəkin olduğunu bilməyiblər. 

Ə.Abid irticadan qorunmaq üçün işə 
girərkən doldurduğu anket və yazdığı 
tərcümeyi-halda Gültəkin imzası ilə 
şeirlər yazdığını və “Yeni Kafkasiya” 
ilə əməkdaşlıq etdiyini, Qəzvində, 
Ərzurumda olduğunu gizlədib”.

Şəxsən bu məntiqi izahla 
razılaşmamaq olmur. Amma 
mühacirətdəki aydınlarımız Əmin 
Abidi nə qədər qorumağa çalışsalar 
da, o irticanın cəza maşınından qurtula 
bilmədi...
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Hesse və psixoanaliz
MYÜNSTER ELENA GEORGİEVNA

Bu məqalədə Ziqmund Freydin elmi 
çalışmalarının Herman Hessenin həyat 
tərzi və ədəbi yaradıcılığı ilə qarsılıqlı 
əlaqəsinə baxılacaq. Araşdırmanın 
yeniliyi yazarın poeziya və nəsrinin psixi 
patologiya nöqteyi-nəzərindən analiz 
edilməsi, ədəbi prosesin düşüncə vasitəsi 
kimi psixoanalizə şüurlu inteqrasiyasına 
aydınlıq gətirilməsiylə nəticələnəcək. 

Metodologiyası isə, sistematik, tarixi və 
müqayisəvi-tipik analizə əsaslanacaq.

Bədii yaradıcılıq analizinin 
istiqamətlərindən biri psixoanalitik 
baxışdan ibarətdir. Bunun üçün iki əsas 
tapşırıq həll edilməlidir: birincisi, əsərin 
necə yaranmasını izah etmək, ikincisi, 
orada təsvir olunan əsas konfliktin 
sxemini cızmaq.

HESSEh
e

r
m

a
n
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İlk olaraq, Freydin çalışmalarını, 
daha dəqiq, “Şair və fantaziya qurmaq” 
əsərini götürə bilərik. Freydə görə, hər 
bir əsərdə real həyatda gerçəkləşməsi 
mümkün olmayan gizli motiv və arzular 
mütləq vardır. Yaradıcı insan qəddar 
gerçəklikdən yayına biləcəyi özünün 
məxsusi, reallıqdan uzaq dünyası 
arxasında bir uşaq kimi gizlənərək öz 
fantazıyalarını ifadə edir. Bu uydurulmuş 
dünyanın konflikt mənbəyi yenə 
də yaradıcı şəxsiyyət və onu əhatə 
edən aləmin xəfif gizlədilmiş daxili 
disharmoniyasıdır. Şair və dəlini reallıq 
və qeyri-reallıq, şüurluluq və şüursuzluğun 
arasındakı incə bir sərhəd fərqləndirir. 
Əsas fərqi bu cür də ifadə etmək olar: 
şair hələ bu sərhədləri ayırmağı bacarır, 
dəli üçünsə reallığa qayıdan yollar dağılıb.

Ağrı və emosiyalarını silkələyərək 
bədii əsər yazan yaradıcı insan özünün 
sağalmasıyla yanaşı, bunu başqalarına 
da təlqin etmiş olur. Hötenin “Verter”i, 
Hessenin “Demian” və “Yalquzaq” əsəri 
buna misaldır. Amma əgər Höte bu 
vasitədən bilməyərək yararlanmışdısa, 
Hesse bundan psixoanalizin əvəzsiz 
bilgilər sahibi kimi, təkcə onun nəzəri 
tərəflərini bilməklə kifayətlənməyib 
Yunqun şagirdi doktor Lanqın kurslarına 
getməklə təcrübədən keçirərək istifadə 
edirdi. 

Bir çox tədqiqatçılar Herman 
Hessenin psixoanalizə olan bağlılıq və 
heyranlığının əsasən onun nəsrində 
qabarıq hiss olunduğu qənaətinə gəliblər. 
Hessenin psixoanalizə münasibətini 
araşdırmaçı Jozef Milek “Herman Hesse. 
Şair. Axtarıcı. Tərəfdar. Bioqrafiya” 
kitabında daha aydın analiz edib. Milek 
Hessenin psixoanalizlə tanışlığı, Freyd və 
Yunqa münasibəti və psixoanalizin onun 
nəsrinə təsiri kimi suallar üzərində ətraflı 
dayanır.

Digər tədqiqatçı Renata Limberq 
(“H.Hesse yaradıcılığının terapevtik 
aspektləri”) yazıçının qəlbi və psixi 
vəziyyətinə terapevtik təsiri qeyd edərək 
onun yaradıcılığı ilə psixoanalizin 
qarşılıqlı əlaqəsini izləyir. Limberq xüsusi 

olaraq vurğulayır ki, Hesse rənglərin 
köməkliyilə yaratdığı qeyri-real və 
fantastik dünyanı sözlər vasitəsilə də 
yarada bilir. Bu dünya təsvir olunan 
predmetlərin konturlarının öz qeyri-adi 
rəng parlaqlığıyla və ya bütünlüklə şəkil 
uşaqsayaqılığı ilə fantastikdir. Limberq 
Hessenin sonrakı əl işləri üçün xarakterik 
olan stabillik, ümidlilik və sağlamlıq rəmzi 
kimi düzbucaq və üçbucaq formalarına 
diqqət çəkir. Hesse qabardılmış, məhdud 
və etibarsız reallığı öz parlaq və sadiq 
dünyasıyla qarşı-qarşıya qoyur. Sağ 
qalmaq və davam etməyə mane olan 
böhrana qalib gəlmək üçün gərəkli 
yardımı o, xarici aləmdən yox, yalnız 
öz dünyasından alır. İti bucaqlı daşlar 
uşaq qorxuları və Edip kompleksi 
nəzəriyyəsindən doğan doyumsuzluq 
kimi freydsayağı anlayışlardır. Freydə 
görə, yetkinlik yaşındakı oğlan uşağı öz 
anasına heç də uşaq sevgisi bəsləmir və 
tapınma obyektini bölüşmək subyekti 
kimi atasına nifrət edir. Mixael Limberqin 
“Atamın kölgəsi ləpirçi kimi. Herman 
Hesse və atası” kitabında Hessenin atası 
və onun oğlu ilə qarşılıqlı münasibətləri 
probleminə toxunub. Balaca Hesse öz 
atasına qarşı ən ziddiyyətli hislər bəsləyib. 
Bir tərəfdən onu atasının himayəsi 
altına verirlər, digər tərəfdən isə yalnız 
atası onun ruhuna sakitlik və öz vicdanı 
ilə uzlaşma imkanı yaradır. Belə ki, 
atasına olan qorxu hər cəzalanmadan 
sonra oğlanı növbəti dəcəllik və pis 
davranışlara sövq edir. Günah hissindən 
qurtulmaq arzusuyla uşaq öz valideyni və 
müəllimlərinə davamlı qəzəb bəsləyərək 
cəzanı təcrübə etmək istəyir. Limberq 
qeyd edir ki, bu mənada daxili konfliktlər 
xarici dünyanın konfliktləriylə ifadə 
olunur, bu səbəbdən də rahat yaşanılır. 
Limberqin sözlərinə görə, Hessenin 
uşaqlıq və gəncliyi valideynlərin norma 
və buyuruqlarına riayət etməklə onlara 
qarşı çıxmaq arasında davamlı hörmət və 
sevgi arzusuyla keçir. Yalnız psixoanaliz 
Hesseyə öz atasına qarşı münasibətlərini 
dəqiqləşdirməyə və bir çox atalıq 
keyfiyyətlərinin onun özünə də aid 

HESSE
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olduğunu anlamağa kömək edir.
Freyd və onun şagirdlərinin çoxsaylı 

çalışmaları bir çox ədəbi tənqidçilərə 
təsir edərək psixoanalitik məktəb və 
cərəyanların yaranmasına səbəb olub. 
Yazıçı və şairlərin yaradıcılığına çətin 
keçən uşaqlıq və əsəb pozğunluqlarını 
ifadə edən psixopatalogiya yönündən 
yanaşılmışdır. Hesse özü həmişə yaradıcı 
şəxsiyyətin bu cür qiymətləndirilməsinə 
etiraz edirdi. Bu səbəbdən biz də 
yazıçının bədii yaradıcılıq dövründəki 
qeyri-normallıq və böhranlı vəziyyətinə 
bəhs olunan yöndən baxmayacağıq. 
İlk növbədə, biz Hessenin həyat tərzi 
və ümumi yaradıcılığında Freyd və 
Yunqun çalışmalarının təsirini izləmək 
istərdik. Eyni zamanda, psixoanalizlə 
maraqlanmağın Hesse üçün təkcə 
onun ədəbi əsərlərinin əsas ideya və 
metodlarına təsiri kimi yox, ümumi 
yaradıcılığına çərçivəli inteqrasiyası 
olduğunu göstərməyə çalışacağıq. 

Bu tapşırığı həll etmək üçün mütləq 
Hessenin psixoanalizlə tanışlığına nəzər 
yetirməliyik. Güman edilir ki, bu tanışlıq 
1914-cü ilin ikinci yarısında baş tutub. 
Jozef Milekin qeyd etdiyi kimi, “Hessenin 
ailəsi dağılanda və əsəb sistemi tamamilə 
çökəndə intellektual həvəsi şəxsi 
maraqlar əvəzləməyə başladı”. Ailədaxili 
problemlər, atasının vəfatı, Birinci 
Dünya müharibəsinin başlanması – 
bütün  bunlar hamısı əsəb sarsıntılarıyla 
nəticələndi, bu da öz növbəsində 
müalicəni qaçılmaz etdi. 1916-ci ildən 
Hesse işlərinə heyran olduğu Yunqa 
olan marağından onun şagirdi doktor 
Lanqın psixoanaliz kurslarına getməyə 
başladı. Lakin sonradan Hesse yenidən 
Freydə üstünlük verməyini bununla 
əsaslandıracaqdı ki, Yunq onun çoxsaylı 
istedadlı davamçılarından yalnız biridir.

Bu dövr ərzində psixoanaliz 
Hessenin ən ehtiraslı əyləncəsinə 
çevrilsə də, 1922-ci ildən onunla ciddi 
maraqlanmağa başlayır. Bu əyləncə asan 
anlaşılandır: lap əvvəldən onun romantik 
duyğuları – emosiya, təsəvvür və arzuları, 
əhval-ruhiyyə və ehtirasları – Hesseni 

gerçək dünyadan daha artıq məşğul 
edirdi. Bu bilgilər onun həyat tərzi və 
bütünlüklə yaradıcılığına sirayət etməkdə 
idi. Psixoanalizə marağı onu rəsm 
çəkməyə də həvəsləndirdi: öz yuxularının 
təsvirlərilə başlanan bu şəkillər sonradan 
parlaq peyzaj rəsmlərinə çevrildi. 
Psixoanalizə heyranlığı onun ədəbi 
əsərlərinin sanballılığına, xarakterlərin 
mütləq dərinliyi və bitkinliyinə gətirib 
çıxardı. “Demian” və “Yalquzaq” 
romanlarında bunu daha aydın görmək 
olar. Bu vurğunluğa gündəlik qeydləri, 
çoxsaylı esselər, eləcə də Freyd və 
Yunqun əsərlərinə həsr olunmuş 
resenziyalar da daxildir. Milekin 
“demək olar ki, psixoanaliz bütünlüklə 
onun düşüncə tərzinə çevrilir” fikriylə 
razılaşmaq olar.

Hesse 1918-ci ildə istisnasız 
psixoanaliz və onun ədəbiyyatla 
əlaqəsinə həsr etdiyi yeganə əsəri “Bədii 
yaradıcılıq və psixoanaliz” essesini 
yazır. Bu, onun bəhs olunan yeni elmə 
tənqidi qiyməti və çılğınlıq etirafı idi. 
Hesse bu essedə yaradıcı insanın üç 
müsbət cəhətini qeyd edir ki, bu da ilk 
növbədə təhtəlşüur və fantaziya rolunun 
təsdiqilə nəticələnir, çünki “məhz analiz 
yaradıcı insana zamanla təhtəlşüur kimi 
qəbul olunanın yüksək qiymətə malik 
olduğunu xatırladır; analiz ruhun başlıca 
tələblərinin mövcudluğunu, həmçinin 
bütün avtoritar miqyas və qiymətlərlə 
əlaqəli olduğunu yüksək səslə onun 
yadına salır. “Psixoanaliz onu əsaslı və 
ciddi səkildə öz təcrübəsində sınayan bir 
şəxsin qarşısında bütün dərinlikləriylə 
açılar, çünki bu zaman analiz intellektual 
məşğuliyyət kimi yox, ruhi sarsıntılar 
rolunda çıxış edir”. Bu bilgilərlə praktiki 
tanışlıq “şəxsi dərketmə” ilə əsaslı 
münasibətlərin inkişafı, şüurluluq və 
şüursuzluq arasındakı çılğın, yaradıcı, 
ehtiraslı qarşılıqlı fəaliyyətin hiss 
edilməsilə nəticələnir (bir sıra hissi və 
psixi təzahürlər, adətən, gerçəkliyin 
astanasında qalaraq qısa yuxular 
səviyyəsində gəzişirlər, analiz onların da 
üzərinə işıq salmağa nail olur). 
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Hesseyə görə, psixoanaliz hər 
bir insanın etika və vicdanı böyük 
əhəmiyyətə malikdir. O iddia edir ki, 
analiz “insandan özü-özünə münasibətdə 
vərdiş etmədiyi dürüstlüyü tələb edir” 
və ona şüurundan uğurla aşkarladığını 
görmək, qiymətləndirmək, tədqiq edib 
ciddiyə almağı öyrədir. Psixoanalizin 
başlıca uğurunu Hesse insanın daxili 
dünyasını dərk etməsində görür. O, 
“Demian” romanının ön sözündə yazırdı 
ki, “hər bir insanın həyatı onun özü-
özünə olan yoludur”. “İnsanın özünə 
olan yolu, - deyə  Hesse qeyd edir, - 
onun dağılmış ruhundan keçir, özünü 
dərk etmək isə hər bir şəxsin həyatının 
ən vacib məqsədi kimi öz ruhundakı 
saysız dünyalarla tanış olmaqdan 
ibarətdir”. Bu yolu Hesse “Yalquzaq” 
romanının baş qəhrəmanı Harri Hallerlə 
birgə gedir. O bu üsulla ruhun tutqun və 
heyvani cəhətlərini aşkarlamağa çalışır. 
Hesse anlayır ki, bunun üçün gərək öz 

dərinliyinə baxa, öz qaranlıq tərəfinlə üz-
üzə dayana və onu özündən çölə çıxara 
biləsən. O, öz ağrı və qayğılarından 
çalxalanaraq təmizlənməsini şeirlərində 
də göstərə bilir:

“Bir zamanlar şair idim,
İndisə yalnız beytlər yaza bilirəm.
Onları oxuyan insanlar,
Gülür, ya da lağa qoyurlar.
Nə vaxtsa mən müdrik olub çox şey 

bilirdim,
Mən məqsədimə o qədər yaxın idim 

ki.
İndisə axmağa çevrilmişəm,
Və yenə əvvəldən başlamalıyam”.
“Böhran” dövrünün bu və ya digər 

şeirlərində əvvəlki illərə nəzərən psixoloji 
yararlanma və şüursuz başlanğıca meyil 
hiss olunur. Hesse ruhi böhranının 
şüuruna yetişərək onlardan oyun 
səviyyəsində bəhs edir, maska arxasında 
gizlənməklə əvvəlki xəstə strukturu 
sındırıb onun çiliklərindən yenisini 
yaratmağın mütləqliyi qənaətinə gəlir.

Psixoanaliz və Hesse yaradıcılığının 
qarşılıqlı əlaqəsini bu bilginin mövcud bir 
istiqaməti – yuxuların interpretasiyası 
olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. 
Freydə inansaq, “yuxuda təsadüf və 
dəxlisiz heç nə yoxdur”, tapmaca da bu 
cür “əhəmiyyətsiz və motivləşdirilməmiş 
detallar” arxasında gizlənir. Freyd 
yuxugörmənin böyük terapevtik rolunu 
qeyd edərək yazır ki, “o, hallüsinativ 
doyumsuzluq yoluyla psixi qəzəblərin 
dağıtdığı yuxunu bərpa edir”. Məhz 
yuxularda insanın bütün yenilmiş, fərdi 
naturanın istifadə olunan tərəfi, eləcə 
də nəzakət və etik prinsipləri arxasında 
gizlənmiş hiss və instinktləri tapmaq 
olar. Axı yuxugörmələrdə yaradıcı 
şəxsin fantaziyaları tamamilə azadlıq 
qazanaraq gerçək həyatda mümkünsüz 
olan şedevri yaratmağa kömək edir. 
Hesse bunu dəqiqliklə anlayandan 
sonra öz yuxularını yazmağı öyrənir, 
ağlagəlməyən bu ecazkar təsvirləri gün 
işığına çıxararaq onlara məntiqi izah 
və bitkinlik verməyə çalışır. Bu cəhdləri 
biz onun “Yuxuların izi ilə” esselər 
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toplusunda görə bilərik. “Cizmaqara” 
essesində Hesse Freydin yuxuların 
səbəb olduğu hallüsinativ doyumsuzluq 
barədəki iddiasını təsdiq edir. Essenin 
qəhrəmanı gecəyarısı “xoşbəxtedici və 
ecazkar, sirli qüvvəyə malik yuxudan 
oyanaraq hiss edir ki, nəsə əhəmiyyətli 
və fərəhverici bir hal yaşayıb”. O, vacib 
və unudulmaz yuxunun onun həyatında 
nələrisə xilas etdiyini, yuxudan sonra 
yaddaşda qalanları yazmalı və bu qabarıq 
duyğuların şifrəsini açmalı olduğunu 
anlayır. Yuxuda görərək aşiq olduğu 
qız “ruhunun ən dərin və ən gözəl 
mənbəsindən dirçələrək” “taleyin ümidlə 
gözlədiyi gələcəyin rəmzi və xoşbəxtliyin 
qiymətli arzusu kimi” onun üçün 
doğulub. Qəhrəman xoşbəxtdir, lakin 
o, bütünlüklə ədəbi əsərin vərdişedilməz 
şəkli sanaraq bu yuxularını yazmaq 
cəhdindən əl çəkir və sadəcə, ədəbiyyatçı 
qalmaq yolunu seçir.

“Yuxudaki hədiyyə” essesində 
Hesse yenidən “yuxugörmədəki 
ədəbiyyatçı”ya qayıdaraq qeyd edir ki, 
onlar ömürlərinin böyük hissəsini bir 
əsas tapşırıq kimi bu ecazkar görüntüləri 
canlandırmaq cəhdinə xərcləyirlər. 
O, yaradıcılara rahatlıqla gülərək 
bizə sayğısız yanaşmalarını qınayır və 
“sirlərinə agah olmaq üçün zamanla 
həmin gözəl dərinliyə baş vurmağın 
qaçılmaz olduğu” qənaətinə gəlir. Hesse 
bu essesində keçmiş, eyni zamanda, 
indiki incəsənəti əks etdirən peyzaji da 
yuxusunda gördüyündən bəhs edir. Bu 
şəklin rəngləri onun sevimli rəng çaları 
isti sarı və qırmızımtıl tonlu idi. Yalnız 
oyanandan sonra bu şəkil gərəksiz gözəl, 
hədsiz çəhrayı və harmonik, hətta, azacıq 
duyğusal görünməyilə təəssüf doğururdu. 
Hessenin fikrincə, elə bununla da 
yuxugörmə mifi dağılır və sirri aşkar 
olurdu.

Yuxugörmələrlə oynamaq Hesseyə 
sərhədsiz zövq verirdi. On illər ərzində 
o, gördüyü yuxuları xatırlamaq və şüurlu 
surətdə köçürmək bacarığını inkişaf 
etdirərək psixoanaliz metodlarıyla 
onlara anlam verməyi, şüurluluq və 

şüursuzluq arasındakı əlaqəni izləməyi 
öyrənir. Hesse etiraf edir ki, zamanla 
“yuxulari geri çağırmaq, əvəzində isə 
onlardakı xəfif xəbərdarlığı izləmək 
bacarığı”nın heç vaxt onu tərk 
etməməsinə baxmayaraq, yuxu həyatı 
“əvvəllər olduğu kimi toxunulmazlıq və 
ərköyünlük” nümayiş etdirmirdi.

Psixoanaliz də romantizm kimi 
Hessenin əsas əyləncələrindən 
biri olsa da, onun ruhunda və 
yaradıcılığının ikinci dövründəki 
rəmzi mənalandırmada silinməz izlər 
buraxır. Bu periodun əsərlərini və 
bioqrafik oçerkləri oxuyarkən görürük 
ki, Freydin psixoanalitik çalışmaları 
Hessenin həyatıyla yanaşı yaradıcılığına 
da təsir edir. Psixoanaliz və doktor 
Lanqın terapevtik seanslarıyla tanışlığı 
Hesseyə ruhi böhranlarından qurtularaq 
yaradıcılığını davam etdirmək üçün 
gərəkli qüvvəyə yetişməsinə səbəb olur. 
Yuxugörmələrin təsvirlərilə başlanan 
rəssamlıqla məşğul olması sevinc və 
istirahət mənbəyinə, nəsri isə üslub və 
materialına görə yüksək dərəcədə orijinal 
və müasir ədəbiyyata çevrilir. Psixoanaliz 
Hessenin həyata olan yeni baxışlarını 
idarə etmir, lakin özünü dərketmədəki 
səliqəliliyin, ədəbi yaradıcılığının düşüncə 
tərzindəki qərarlılığının yaranmasına 
səbəb olur.

Mənbə:
http://www.hesse.ru/articles/muenster/

read/?ar=psh

Səbuhi ŞAHMURSOY
Tərcümə etdi:
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İntiqam Yaşar

İntiqam Yaşar  (Cavanşir İn-
tiqam Yaşar oğlu). 3 oktyabr 
1990-cı ildə Gədəbəy rayonun-
da anadan olub. 2008-2012-ci 
illərdə Azər-baycan Universiteti-
nin filologiya fakültəsində baka-
lavr dərəcəsi üzrə ali təhsil alıb. 
“İlk görüş” (2012), “...və susar-
san” (2016) adlı şeir kitabları 
çap olunmuş-dur. Dünya Gənc 
Türk Yazarlar Birliyi Məclis 
başqanı,  Azərbay-can Yazıçılar 
Birliyinin üzvüdür. 2015-ci 
ildə Azərbaycan Preziden-tinin  
Təqaüd   Fondunun  təqaüdü-nə 
layiq  görülmüşdür. AYB-nin 
təşkilatçılığı ilə keçirilən “Ən 
yaxşı şeir” müsabiqəsinin qal-
ib-lərindən  olmuşdur.  Mətbuat-
da müxtəlif məzmunlu yazılarla 
çı-xış  edir. 2015-ci ildəki uğurlu 
fəaliyyətinə görə Azərbaycan Re-
spublikası Gənclər və İdman Na-
zirliyinin “Gənclər mükafatı”-na 
layiq görülmüşdür. 

Unudaq hamını

Gəl unudaq hamını,
Birinci bizdən başlayaq.
Gec onsuz da gec olası,
Yaxşısı, tezdən başlayaq. 

Lap xoş olsun deyə xətri,
Asan unutmaqdan ötrü,
Bəlkə də, əlləri seçək,
Yox, elə üzdən başlayaq.

Əngəlləri yenək deyə,
Səbr etmək öyrənək deyə,
Yüzəcən çox saydırdılar,
İndi də yüzdən başlayaq.

Düşmənin üzü gülmədi,
Heç bu xoşuma gəlmədi,
Yox, belə unutmaq olmaz
Ta keçib təzdən başlayaq.

Unutmaqçün yaşamağı öyrənirəm. 

 Yaşamaqçün unutmağa cəhd etsəm də,  
    alınmadı.  
Dar qəfəsdə hey vurnuxdum, hey   
    vurnuxdum... 
Bir qarışlıq bu hüdudsuz dünyam ki var,  
bu ucundan o ucuna, o ucundan bu  
    ucuna,  
Milyon kərə gəlib-çıxdım.  
Yaşamaqçün unutmağa cəhd etsəm də,  
    alınmadı. 
Alına da bilməzdi heç,  
Ürək dedi, ağıl dedi. Ağıl dedi, ürək dedi.  
Mən çox dedim nə faydası?! 
Bircə kərə fələk dedi.  
Yaşamaqçün unutmağa cəhd etsəm də,  
    alınmadı.  
Unutmaqçün yaşamağı öyrənirəm yavaş- 
     yavaş.  
Sevinirəm.  
Çünki indi səbəbi var yaşamağın.  
Həm də ayrı ləzzəti var,  
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Can üstündə, rəngi solmuş ümidləri,
bu günümdən sabahıma daşımağın. 
Yaşamaqçün unutmağa cəhd etsəm də,  
    alınmadı. 
Unutmaqçün yaşamağı öyrənirəm yavaş- 
     yavaş.
Unutmaqçün yaşamağı öyrənirəm yavaş- 
     yavaş.

Sən darıxdığın qədər
Vaqif  Səmədoğlunun xatirəsinə 

Bir az daha ucaldın, 
yer üzündən  göy üzünə... 
Kimlərin izinə düşmüşdün, 
kim bilir, kimlər düşəcək izinə. 
Qəbrinə pıçıldayanlar olacaq,  
şəklinə gileylənənlər olacaq səndən. 
Hələ xısın-xısın ağlayanları demirəm  
    uzaqdan, 
sən özün də bilmədən  
azad etmişdin özünü var olan yoxluqlar  
     kimi. 
Bu  olduqca darısqal aləmdə, 
Ayrıca bir bucaq bağışlamışdın özünə. 
Mən inanmıram ki səndən ötrü insanlar  
    darıxa, 
yüz desinlər, heç sən də inanma. 
İnsanlar uzağı qırx gün darıxa bilir, 
ona da darıxmaq demək olmaz. 
Səninçün həmişəlik darıxacaq Xəzər,  
Sən darıxdığın qədər. 
Sən darıxdığın qədər. 

 
 

Bir qadının gözlərində...

Bir qadının gözlərində gizlənəcək qədər 
də böyümədik, yazıq bizə.
Həyat amansız rəqibmiş.
Kaş görməzdən gəlməsəydik.
Bu anacan yüz təsəlli versək belə   
    özümüzə,
Hesab hələ bir-sıfırdı – uduzuruq.
Ən ağrılı olan yeri də budur ki,
Bu oyuna uduzmaqçün başlamışdıq,
uduzmağa tam hazırıq.

***

Payız rəngində görünür,
Bütün köhnə şəkillərin.
Düşünürəm, şəkildə də
Üşüyür incə əllərin. 

İndi əlimdən nə gəlir,
Eynəklə baxmaqdan özgə.
Nəfəs darıxsa özümdən,
Hirs ilə çıxmaqdan özgə.

Belə aciz bir adamı,
Unutmusansa, halaldı.
“Səhv edib getdi”, – deməyin,
Böyük günahdı, babaldı. 

Əlim əsə-əsə indi,
Kağıza tumar çəkirəm.
Sanki qayıq batıb gedib,
Mən amma avar çəkirəm.

Məni bu ağılla, başla,
Sevsə, bu dörd divar sevər. 
Bir də hər günəş batanda,
Dərin fikrə dala-dala,
Söykəndiyim hasar sevər.

***

Sənin əllərin üşüyür,
Mənim ürəyim, ürəyim...
Ha söz verdim ki, gizlədim,
Sənə deməyim, deməyim...

Ürək yox kimi, çox da var,
Yetişim gərək, vaxta var.
Məni tapaydı şaxtalar,
Kövrək çiçəyim, çiçəyim...

Hakimsən göyə, yerə sən,
Dərdini mənə verəsən.
Çoxmu böyükdü, görəsən,
Arzum, diləyim, diləyim?

Nə çıxırsa, təkdən çıxır,
Ələnir, ələkdən çıxır. 
Dərdini çəkməkdən çıxır,
Mənim çörəyim, çörəyim...
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***

Hər gün ölür ümidlər,
Taun, zökəm, min bəla. 
Sabaha addım atmaq,
Müşkül olub, az qala. 

İtkilərin sayından,
Yoxdur dəqiq məlumat.
Bir xəbər eşidirsən,
Hər dəqiqə, hər saat. 

Oğulsan, ayırd elə,
Kimdi günah yiyəsi. 
Kimdi həqiqi qatil,
Kimdi silah yiyəsi. 

Bir-birindən hamının,
Umub-küsəcəyi var.
Bircə an içindəcə,
Salam kəsəcəyi var. 

İndi baş saxlamaqçün,
Başdan baş olmalısan.
Ya ac ürəyi yumşaq,
Ya da daş olmalısan. 

***
Ümidlər parıldadı,
Gözüm elə qamaşdı. 
Elə bildim yay gəlib,
Sən demə, hələ qışdı. 

Cırıb atdım  şəklini,
Gözləri hələ yaşdı.
Günahı bu idi ki,
Sənə oxşamamışdı. 

Vallah, hamı biganə,
Vədlərin hamsı boşdu.
Bircə bizə ağlayan,
Bayırdakı yağışdı. 

Bayaqdan darıxırdım,
Elə yerinə düşdü.
Bu şeirə uyandan,
Başım yaman qarışdı. 

Bu adam

Bu adam bir vaxtlar sənə sığındı,
Bu adam bir vaxtlar dağ bildi səni.
Bu adam bir vaxtlar tək sənə qaçdı,
Bu adam bir vaxtlar haqq bildi səni. 

Vaxtında hayına gəlməsən də sən,
Təbəssüm umanda gülməsən də sən,
Onun kimliyini bilməsən də sən,
Bu adam hamıdan çox bildi səni. 

O, çox gözəl bildi, vallah, nə dedi,
Ayrılıq əbədi, ölüm əbədi.
Çarə tükəndikdə: “Getdi!” demədi,
Bu adam əzəldən yox bildi səni. 

***
Bu gün bir az da içmişəm,
Tənhalığın sağlığına.
Uzaq olmasan, gələrdin
Yoxluğun qonaqlığına. 

Neynəyək ki, həyatdı də,
Bir gün elə, bir gün belə.
Bugünkü dərdə min şükür,
Sabahı bilmirəm hələ.

Hardasa bir bayquş ular,
Burda da mən şeir deyən.
O, viranəni oxşayan,
Mən ziyana xeyir deyən. 

Bu gecənin köksü dərin,
Hələ çox “ah”lar batacaq.
O ulartıyla bu şeir,
Təkcə Tanrıya çatacaq. 

Yenə bəxtimizin işığı sönüb… 

Yenə bəxtimizin işığı sönüb, 
Amma nə qar yağır, nə də küləkdi.
Qoy gəlib  kəssinlər sabah xətləri,
İşıq görmürüksə nəyə gərəkdi?

Biz səni, sən bizi qoydun bu günə?
Çəkib hansı bəndən qoparıb yenə,
Məndən həmin əllər uzanır sənə,
Səndəki baxıram başqa ətəkdi.

Nökəri qoruyum, bəyi qoruyum?
Mən yeri qoruyum, göyü qoruyum? 
İtəsi nəyim var, nəyi qoruyum?
Onsuz olanım da ələk-vələkdi.
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“Bir il xəyallarda və 
bütöv bir ömür”

 roman-essesi haqqında

Əsəri fransız dilindən tərcümə 
edən fil.ü.f. d. Şamil Zaman, 
ön sözün müəllifi akademik 
İsa Həbibbəyli, redaktoru isə 
fil.ü.d. Nərgiz Cabbarlıdır

Ceyhun Hacıbəyli 1919-cu ildə 
Ə.Topçubaşovun başçılığı ilə Versal 
Sülh konqresində iştirak etmək üçün 
xüsusi nümayəndə heyətinin tərkibində 
Fransaya yola düşür. Lakin artıq geri 
Vətəninə qayıda bilmir. Azərbaycan 
Demokratik Respublikasının 
istiqlaliyyətini itirməsi Ceyhun 
Hacıbəyliyə qəriblikdə mühacir 
həyatını yaşamağı nəsib edir. Ceyhun 
Hacıbəyli Fransada məskunlaşan 
Azərbaycan mühacir ziyalısı kimi 
həyatını başa vurur.

Sovet dövründə Azərbaycan 
mühacirət ədəbiyyatının nəşri və 
təbliği ideoloji-siyasi baxımdan 
yasaq edilmişdir. Müəllifin “İlk 
müsəlman respublikası Azərbaycan”, 
“Azərbaycan”, “Azərbaycan mətbuat 
tarixi”, “Qarabağın dialekti və folkloru 
(Qafqaz Azərbaycanı)”, “Azərbaycan 
antiislam təbliğatı və onun metodları” 
və bu kimi digər əsərləri Sovetlərdə 

birmənalı qəbul edilməmişdir, buna 
görə də bu əsərlərin tədqiq edilməsi 
“məsləhət” görülməmişdır. Sovet 
dövrünün süqutundan sonra Ceyhun 
Hacıbəyli yaradıcılığına maraq artmış, 
ədibin yaradıcılığı mühacirətə qədər 
olan 1905-1919-cu illər və mühacirət 
dövrü tədqiq edilmişdir. 

Ceyhun Hacıbəyli mühacirətdə 
olan zaman Qarabağ dialekti, onun 
folkloru, yeni yaradılmış SSRİ-də 
senzura-nın milli ədəbiyyatlara qar-şı 
aparmış olduğu qərəzli münasibətlər 
kimi aktual problemləri yaradıcılığının 
əsas predmetinə çevirə bilmişdir. 
Qarabağ folkloru ilə bağlı Ceyhun 
bəy Hacıbəylinin 1933-cü ildə Pa-
risdə “Journal Asiatique” dərgisinin 
CCXII sayında 33 bölmədən ibarət 
olan “Qarabağın dialekti və folkloru 
(Qafqaz Azərbaycanı)” (“La Dialecte et 
la folklore du Karabagh”) adlı məqaləsi 
fransız dilində nəşr edilmişdir. 

Qiymətli tədqiqatda bayatı və 
bayatışəkilli şeirlər, alqışlar (xeyir-
dualar), qarğışlar, yalvarışlar, 
hərbə-zorbalar, andlar, tərifləmələr, 

Salidə ŞƏRİFOVA

Ceyhun Hacıbəylinin “XAN” nəşriyyatında dərc olunan 
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yanıltmaclar, sanamalar, tapmacalar, 
lətifələr, xalq məzhəkələri, uşaq 
oyunları, frazeoloji ifadələr və s. 
əksini tapmışdır. Sovet senzura 
sisteminin xalq ədəbiyyatına qarşı 
aparmış olduğu qərəzli münasibəti və 
əsil üzü Ceyhun Hacıbəylinin 1934-
cü ildə Parisdə “Revyue de Monde” 
jurnalının yanvar sayında nəşr edilmiş 
“SSRİ-də ziyalılar” adlı məqaləsində 
əksini tapmışdır: “...bir kitab dar 
bir körpünün üstündə rastlaşan iki 
tərs keçinin səhnəsini əks etdirən 
xalq nağılının təsvirini verdiyi üçün 
məhkum olundu; heç biri digərinə 
yol vermək istəmir və nəhayət, hər 
ikisi çaya yıxılır. “Oxucuda belə bir 
analogiya təsəvvürü yarana bilər ki, 
– deyə senzor yazırdı, – iki keçinin 
konflikti sinfi mübarizədir və sovet 

hakimiyyəti ilə burjuaziya biri digərinə 
güzəşt etməlidir, əks təqdirdə hər ikisi 
məhv olacaqdır” (1, s. 93).

Ceyhun Hacıbəylinin ömrünün 
son illərində qələmə almış olduğu 
mühacirət dövrü həyatından bəhs 
edən “Bir il xəyallarda və bütöv bir 
ömür” kitabı roman-esse janrında 
qələmə alınmış bədii əsər kimi dəyər 
kəsb edir. “...Keçib gedən bütün 
bu vaxt ərzində doğma ölkəsindən 
xəbəri olmadan daima qəm-qüssə 
işərisində yaşamış” (2, s. 56) Ceyhun 
Hacıbəylinin agır, keşməkeşli mühacir 
həyatı keçməsini onun öz dilindən 
nəql edilməsi maraq doğurur: 
“İstərdim ki, ömrümün yerdə qalan 
hissəsində mənim üçün əlverişli bir 
şərait yaransın, yaşamaq üçün çox
sıxıcı olan bu ağır vəziyyət bir 

Ceyhun Hacıbəylinin “XAN” nəşriyyatında dərc olunan 
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az da yüngülləşsin. Ona görə də 
bütün şübhələrdən, zamanın və 
məkanın maneələrindən keçərək 
keçmişdəki işlərimi geridə qoymaq, 
qəmgin, kədərli anlardan yayınaraq 
gecə fantaziyalarına güc vermək 
istəyirəm” (2, s. 11).

Ceyhun Hacıbəylinin niyyət və 
məqsədini aydın şəkildə ifadə etdiyi 
“Bir il xəyallarda və bütöv bir ömür” 
əsərinin janr problematikasına 
toxunarkən, əsəri xüsusi struktura 
və intonasiyaya malik olan roman-
esseyə aid etmək olar. Roman-
esse müasir romançılıqda xüsusi 
haldır ki, informasiya obyektiv və 
subyektiv cəhətləri ilə fərqlənir. Bir 
sıra tədqiqatçılar XX əsrin ikinci 
yarısında Azərbaycan romançılığında 
yayılmağa başlayan roman-esse 
janrını bədii-sənədli nəsrə aid edirlər. 
Əksər tədqiqatçılar isə roman-essedə 
bədii-publisistik nəsri görməyə 
meyillidirlər. Essedə sənədli və ya 
elmi başlanğıca nisbətən publisistik 
başlanğıc daha əhəmiyyətlidir. 
Romanın essesizasiyasılaşması özü 
reflektor müəllif təhkiyəsi ilə bağlıdır, 
burada xüsusi tip mətnlər olur ki, onlar 
bütöv kommunikativlik (ünsiyyətlik) 
yaradır. Roman-essedə hadisələr məhz 
yazıçının şəxsiyyətini, onun daxili 
dünyasını və əqidəsini açıqlamağa 
yönəldilir. Burada insanın əxlaqi, 
mənəvi və psixoloji problemləri öz 
əksini tapır. Milli ədəbiyyatda roman-
esse Azərbaycan müəlliflərinin fəlsəfi 
və ictimai-siyasi problemlər haqqında 
əvvəllər qələmə aldıqları fəlsəfi 
traktatlara əsaslanır. Esseyə dair ciddi 
janr tələblərinin olmadığı həm “esse 
nəzəriyyəsinin” formalaşması üçün 
çətinliklər yaradır. (3, s. 1)

Roman-essedə avtobioqrafiklik 
özünü daha qabarıq göstərir. Bu, 
müəllifin öz həyat təcrübəsinə 
əsaslanmasında əks olunur. “Mənim 
anam” başlıqlı bölmədə üç il övlad 

həsrəti çəkmiş, öz oğlunu və onun 
balaca uşaqlarını görmək ümidi ilə 
yaşamış və övladına qovuşmadan 
dünyasını dəyişmiş ananın və bu 
ağrıları ürəyində yaşadan övladın 
iztirabları əksini tapır. Anasının ölüm 
xəbərini Vətənindən uzaqlarda, 
Polşada dostlarından eşidən müəllifin 
daxili təlatümləri təsvir edilir. Burada 
övladlarını eyni məhəbbətlə sevən 
ana obrazı oxucuda yalnız müəllifin 
anasının obrazı kimi deyil, bütövləşmiş 
ana obrazı təəssüratı oyadır: “Ondan 
nə vaxtsa uşaqlarından hansını çox 
sevdiyini soruşduqda, o barmaqlarının 
beşini də mənə göstərir və cavab 
verirdi: “Bunlardan hansını kəssələr, 
eyni ağrını çəkəcəyəm”. Deməli, 
üstünlük yoxdur.” (2, s. 110)

Ceyhun Hacıbəylinin “Bir il 
xəyallarda və bütöv bir ömür” əsərində 
müəllifin özü ilə bağlı, həmçinin 
doğmalarının xatirəsini yaşadan 
xatirələr geniş yer almışdır. Cəmiyyətə 
Üzeyir Hacıbəyli, Ceyhun Hacıbəyli 
kimi övladlar bəxş etmiş atanın obrazı 
oxucuya bütöv şəkildə təqdim edilə 
bilir. Ədib atasının onların təhsil 
almaq üçün uzaqlara getmələrinə 
məyus olma məqamını ibrətli şəkildə 
açıqlamağa nail ola bilmişdir: “Atamız 
gözəl insan olsa da, qayğısız, laqeyd 
xasiyyəti vardı. Təhsilimizlə ciddi 
məşğul olmaq fikri 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” (2, s. 25).

Ceyhun bəyin əmisi haqqında 
xatirələri yer alan “Le 3” başlığında 
verilən xatirə maraqlıdır. Burada 
əmisinin özünə tay olmayan qadınla 
evlənməsi, bunun ağrısını bütün 
ömürboyu çəkməsi xatirələr əsasında 
oxucuya çatdırılır.

Ceyhun Hacıbəyli yarıhəqiqət 
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və həyatı ilə bağlı real hadisələri 
təsvir etməsi ilə oxucusunu səhv 
addımlardan qorunmağa çağırışı, 
həyatın qısa olması, səninsə həyatı 
dəyişdirə bilmək iqtidarında olmadığını 
bir daha yada salır.

Qısa epizod şəklində müəllifin 
bacılarını xatırlamasına, qırx ildən artıq 
bacılarını görməməsini ürək ağrısı 
ilə təsvir etməsinə rəğmən, böyük 
bacının canlı obrazı gözümüzdə daha 
real canlandırılır: “Yazıq, bədbəxt 
bacımız bizə qarşı davranış tərzini 
dəyişərək soyuqlaşdı və “müstəqil” 
davranmağa başladı” (2, s. 66). 
Müəllif çəkinmədən, təəssüf hissi 
ilə bacısının “müstəqil” davranışına 
aydınlıq da gətirir: “mənə deyirlər 
ki, o sanatoriyaya, ya da hansısa kişi 
dostlarının yanına gedib” (2, s. 67).

“Bir il xəyallarda və bütöv bir 
ömür” əsərində real hadisələrin yuxu 
vasitəsilə təsvir edilməsi məqamı 
diqqəti cəlb edir. Əsərdəki bir çox 
hadisələri müəllifin yaşadığı mühacirət 
mühitinin təsvir edilmiş faktları mütləq 
həqiqətə iddialı olmasına baxmayaraq, 
bəzi məlum faktların müəllif tərəfindən 
əsərin süjet xəttinin qurulmasında 
bədii uydurmaya müraciət etməsini 
göstərir. Əsərdə təsvir edilən 
avtobioqrafik hadisələri müəyyən 
etmək bir qədər qəliz olsa da, bəzi 
təsvir edilən hadisələrin təsvirində 
ayrı-ayrı faktların bədii “təxmini” əyani 
şəkildə aydın tərtib edilir. Müəllifin 
“oxucu burada mənim yaşadığım 
sönük və yeknəsəq günlərdən başqa 
heç nə tapmayacaqdır” (2, s. 13) 
deməsinə rəğmən, əsərdə müəllifin 
yaşadığı həyatın, keçirmiş olduğu 
narahatçılıqların, duyğuların reallıq 
və qeyri-reallıq arasında təsvir etməsi 
oxucunun diqqətini əsərə yönəldir. 

Akademik İsa Həbibbəyli əsərdə 
təsvir olunan hadisələrin xatirələr 
və yuxulardan ibarət olması amilinə 
toxunaraq qeyd etmişdir: “Bu kitab 

görkəmli ziyalının ömrünün son 
illərində qələmə aldığı, həyatının 
xəyallar-qarabasmalar və yuxu 
arasında, arzular və gerçəklik 
içərisində çabalayaraq yaşadığı 
xatirələrdən və yuxulardan 
ibarətdir. Bu, uzun illərini vətən 
həsrəti ilə yaşayan bir ziyalının ahıl 
çağlarında belə o həsrətin yanğısı 
ilə qovrulduğunu, yuxularında 
da, xəyallarında da bundan qaça 
bilmədiyini göstərməkdədir. 
Burada yuxu həm də seçilmiş bədii 
üsuldur” (4, s. 8).

Yuxunun yaradıcılıqla, istək və 
arzularla bağlı olması, şəxsiyyətin 
tərəqqi tendensiyaları haqqında fikirlər 
mövcuddur. Platon hesab edirdi ki, 
yuxu yaradıcılığın ilham mənbəyi 
kimi çıxış edir, Aristotelə görə yuxu 
fəaliyyətin davamıdır, Freydə görə 
isə yuxu xəyali həyata keçməyən 
şüuraltına sıxışdırılıb çıxarılmış istək 
və arzulardır, Yunqa görə isə yuxu 
şəxsiyyətin tərəqqisi tendesiyalarının 
sələfi kimi nəzərdən keçirilir. Yuxunun 
bədii söz sənətində yerinə yetirdiyi 
funksiya daha çox maraq kəsb edir. 
Ədiblər məhz yuxudan bir vasitə, 
ədəbi priyom kimi istifadə edirlər. Bu 
zaman yuxulardan istifadə məqamı 
diqqəti cəlb edir:

I. Görülən yuxunun heç bir şeylə 
bağlı, əlaqədar olmaması;

II. Görülən yuxunun sonradan 
həyata keçməsi, gələcəkdən xəbər 
verməsi;

III. Görülən yuxu vasitəsilə keçmişə 
müraciət edilməsi.

Ceyhun Hacıbəylinin qələmə 
aldığı əsərdə yuxarıda qeyd edilən 
yuxulardan istifadə məqamının 
hamısının öz əksini tapmasının şahidi 
oluruq. Məsələn, C. Hacıbəylinin 
dörd yaşında olarkən gördüyü yuxu 
fonunda real hadisənin təqdimi 
maraq doğurur: “Təxminən dörd 
yaşım olardı. Günlərin bir günü gecə 
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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” (2, s. 15).

“Bir il xəyallarda və bütöv bir ömür” 
roman-esse müəllif fantaziyasının 
zənginliyi ilə seçilir. Əsərdə müəllif 
fantaziyasının zənginliyi ilə diqqəti 
cəlb edən hadisələrdə müəllifin 
fantaziyalara tez-tez müraciət etməsi 
oxucunu intizarda saxlamağa vadar 
etməklə bərabər, əsərin məzmununa 
da xələl gətirmir. Roman-essedə 
hadisələr paralel şəkildə təqdim edilir. 
Məsələn, “Binadan çıxarkən pilləkən 
qarla örtülmüşdü... Biz yoldaşlarımı 
itirdiyim bağa daxil oluruq. Bağın 
bir küncündə meyvələri çiçəklərlə 
əhatələnmiş alçaqboy, balaca bir ağac 
görürəm. Meyvələrdən birini dərir və 
dadına baxıram. Bu dəfə də bağın 
lap aşağısında öz bağımızı görürəm. 
Məktəb yoldaşlarımın çoxu orada 
gilənar yığır” (2, s. 41).

Ceyhun Hacıbəyli oxuculara tanış 
olmayan, lakin dövrü üçün tanınmış 
insanları xatırlaması təqdirəlayiqdir. 
Kitabda qələminin kəskinliyi hamı 
tərəfindən etiraf edilən, özünü 
öldürərək yoxa çıxan Mirzə Cəfər 
kimi həcv yazan şair haqqında 
məlumatın verilməsi, hətta yunan-
türk müharibəsi zamanı baş vermiş 
hadisəyə işarə edilməsinə toxunan 
“ermənilər osmanlılara hürərkən” (2, 
s. 29) ifadəsinin təqdimi tarixi arenada 
iz qoymayan qələm sahiblərini 
xatırladır. Kitabda Musa Nağıyevin 
1909-1910-cu illərdə oğurlanması 
faktına toxunulur. Baninin atası kimi 
təqdim edilən Musa Nağıyevin xəsis 
obrazı canlandırılır. Hamının Ağa 
Musa adlandırdığı “...balacaboy, sir-

sifəti kifir, xeyirxah, saqqalına həna 
qoymuş, tabeçiliyində olanları ələ salıb 
onlardan əl çəkməyən, göz qabağında 
pis işlərlə məşğul olan” bu insan “...
qapısına gələn bütün iltimaşçıları və öz 
kontor işçilərini əliboş yola salardı” (2, 
s. 186).

Əsərdə diqqəti çəkən əsas 
məqamlardan biri bu gün də qlobal 
problemə çevrilmiş terrorçuluğa 
müəllif münasibətidir. Roman-essedə 
“Şahzadə Nakaşidze, Bakının hakimi, 
Qafqaz hakimi...” olan şəxslərin 
terror qurbanları kimi xatırlanması, 
terror təşkilatına maliyyə dəstəyi 
göstərməkdən imtina edən 64 yaşlı 
bankir Dəmirovun qətlə yetirilməsi 
məqamlarına toxunan müəllif terrorun 
hər bir dövr üçün faciə olmasını 
qabarda bilmişdir. Ölkədəki milli 
qırğın amillərinə toxunan ədib bunun 
hələ sona yetmədiyini bir ziyalı kimi 
duymuş və göstərmişdir. Hər iki cəbhə 
“...qırğın sona çatdı, keçmiş olsun, 
gəl barışaq” deməyə hazır olsa da, bu 
ocaq kiçik bir qığılcımdan yenidən od 
tutub alışmağa hazır idi” (2, s. 44).

Azərbaycan ədəbiyyatında islami 
dəyər və görüşlərinin əks etdirilməsi 
özünə məxsus yer tutmaqdadır. “Bir 
il xəyallarda və bütöv bir ömür” 
əsərin tematikasında dini məsələlərə 
toxunulur. Dini fakt və dəyərlər əsərdə 
ümumi sosial-ictimai fonun yaradılması 
üçün istifadə edilir: dərvişlər, 
dərvişlərin cazibəli, füsunkar, qəmli 
mahnı və musiqiləri, Cəlaləddin Rumi. 
Ruminin müasir zamanda “dərvişlərin 
dünyanı gəzib dolaşa bilməmələrinə” 
necə münasibət bəsləyə biləcəyi 
sualı açıq qalmasına rəğmən, onun 
böyüklüyü qabardılır: “yəqin ki, bütün 
qüdrətli Osmanlı sultanları hörmətlə 
onun əlini öpərdilər” (2, s. 104).

İstər şifahi, istərsə də yazılı 
Azərbaycan ədəbiyyatında dini 
təbliğ edən əsərlər özünəməxsus 
janr və formalarda inkişaf etmişdir. 
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Məsələn, Füzulinin Kərbəla vaqiəsinə, 
İmam Hüseyn müsibətinə həsr 
olunmuş “Hədiqətüs-süəda” (5) 
əsəri Azərbaycan ədəbiyyatında 
məqtəl janrının formalaşmasına 
təkan vermişdir. Kərbəla vaqiəsinə, 
İmam Hüseyn müsibəti C. Hacıbəyli 
yaradıcılığından yan keçməmişdir. 
Ceyhun bəy imamların faciəli şəkildə 
öldükləri günün ildönümünün 
təntənəli şəkildə qeyd edilməsinə də 
toxunmuşdur. Bu matəm günlərinin 
40 gün davam etməsini və Fərat 
çayının sahillərində Peyğəmbər nəvəsi 
və Əlinin oğlu İmam Hüseynin 72 
nəfər yaxınları ilə Müaviyənin oğlu 
xəlifə Yezid tərəfindən qətlə yetirilməsi 
kimi tarixi məqama aydınlıq gətirmiş, 
fəlakətli tarixin onuncu günü Aşura 
ərəfəsində “tuğ aparanların”, yəni 
bayraqdarların bəzənməsini, “ağ 
köynək” əməliyyatı, yəni zəncirlə, 
qılıncla, xəncərlə özlərini vurmalarını, 
məsciddə keçirilən təkyəni və s. təsvir 
etmişdir.

“Bir il xəyallarda və bütöv bir ömür” 
əsərində bir sıra sosial ziddiyyətlərə 
dair müəllifin fikirləri də işıqlandırılır. 
Məsələn, əsərin “Hamballar” başlıqlı 
bölməsində hambalların acınacaqlı 
yaşam tərzlərindən danışılır. 
C. Hacıbəyli hambalları fars feodal 
sisteminin rədd etmiş olduğu işsizlər 
kütləsi kimi dəyərləndirir. “Zaqafqaziya 

bazarında öz taleyi ilə 
barışanlar zümrəsi” 
kimi təqdim edərək 
onların acınacaqlı 
talelərinə ziyalıların 
biganə qalmadığını da 
qabarda bilmişdir. Üzeyir 
Hacıbəylinin “O olmasın, 
bu olsun” operettasında 
hambal təsvir edilmişdir. 
Hambaldan dayaq 
kimi istifadə edən pullu 
insanın adaxbazlığa 
gedərkən ona mane 
olan divarı aşmaq üçün 

hambalın kürəyinə qalxması və bunun 
müqabilində bir abbası verməsi onların 
qəpik-quruş qarşılığında hər cür işi 
yerinə yetirmələri, halal zəhmət 
haqları müqabilində “sübh söküləndən 
axşamdan xeyli keçənə qədər fasiləsiz 
olaraq” (2, s. 218) işləmələri təsvir 
edilir.
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Soltan SOLTANLI

Rəsulzadələr soyunun rəssam davamçısı

Və təbiət vurğunu

Azərbaycanın Əməkdar 
rəssamı Rais Rəsulzadənin 
imzası sənətsevərlərə yaxşı 
tanışdır. O, 1970-ci illərdən 
peşəkar yaradıcılıqla məşğuldur, 
keçmiş ümumittifaq və yerli 
sərgilərin iştirakçısıdır. Rəssamı 
bizə doğmalaşdıran başqa bir 
səbəb də var: o, Azərbaycan 
Demokratik Cümhuriyyətinin 
qurucusu M.Ə.Rəsulzadənin 
nəvəsidir. Rəssamla Əhmədlidə 
yerləşən “Rəssamlar evi”ndəki 
emalatxanasında görüşüb 
söhbətləşdim. Onun iki 
otaqlı emalatxanası indiyə 
qədər gördüyüm ən səliqəli 
emalatxanadır. Otaqların biri 
dincəlmək üçündür ki, bura onun 
oxuduğu kitablar toplanıb. Onu da 
deyim ki, emalatxanasında kitab 
saxlayan rəssamlarımız çox azdır. 
O biri isə rəssamın yaradıcılıq 
otağıdır. Burada isə rəssamın 
yüzlərlə əsəri var. 
    Rais müəllim sənətkar ailəsində 
doğulub. Atası Azər Rəsulzadə 

rəssam olub, onun bu fitri istedadı 
oğluna da keçib: “Atam 1920-
ci ildə Bakıda doğulub. Burada 
Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan 
Dövlət Rəssamlıq Məktəbində 
oxuyub. Tələbə yoldaşlarından biri 
Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayev 
olub. Sovetlərin gəlişindən sonra 
atamgil üçün yaşam çox çətinləşib. 
1937-ci ildə yaxınlarımızı 
Qazaxıstanın Karakanda vilayətinə 
sürgün ediblər. Mən 1946-cı 
ildə orada doğulmuşam. Vaxtilə 
Bakıda evlərimiz, bağımız olub. 
Hamısından xəbərim vardı, 
atam mənə danışmışdı. İstəyim 
Azərbaycana gəlib, Rəssamlıq 
Məktəbində oxumaq idi. Atam 
Bakıda oxumağımı istəmirdi, 
inadımı görüb, razı oldu”.

Rais müəllim orta məktəbi 
bitirib 1965-ci ildə rəssamlıq təhsili 
almaq üçün Bakıya gəlir. Burada 
qohumlar olsa da, Bakı mühiti 
onun üçün yeni və yad  idi: “Seyid 
Hüseynlə babam Məmmədəmin 
Rəsulzadə bacanaq idilər. Onlar 
bir ailə kimi olublar.  Xalq rəssamı 
Oqtay Sadıqzadə atamın xalası 
oğlu idi. Bakıya gələndə ilk olaraq 
İçərişəhərdəki qohumların evinə 
düşdüm. İyunun 30-da Rəssamlıq 
Məktəbinə sənəd qəbulunun 
sonuncu günü idi. Həmin gün 
sənədlərimi verməyə getdim. 
Gördüm ki, məktəbin qapısında 
bir qoca kişi əyləşib. Sənəd 
vermək üçün gəldiyimi dedim, 
“gecikmisən” söylədi. Dedim ki, 
sənədlərin qəbulu saat 17.00-
da başa çatır, vaxta iki saat var. 
Sonra sənədləri qəbul etmək üçün 
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bir erməni kişi gəldi, 
məni direktor Eyyub 
Məmmədovun oturduğu 
otağa apardı. Dedi ki, 
Eyyub, bunun başına 
ağıl qoy, qiymətləri 
hamısı yüksəkdir, 
burada oxumaq 
istəyir. E.Məmmədov 
da şəhadətnaməyə 
baxıb dedi ki, get 
universitetə sənəd 
ver, yenə də rəssamlıq 
edərsən. Dedim ki, 
Qazaxıstandan bura 
daxil olmaq üçün 
gəlmişəm. Beləliklə, 
sənədlərimi qəbul etdilər. 
İyulun 1-də imtahanlar 
başladı, məktəbə qəbul 
olundum. İmtahanlardan 
sonra qəbul olanları 
yığıb dedilər ki, dərslər 
başlayana qədər öz 
üzərinizdə çalışın, çoxlu 
etüdlər çəkin. Ana 
nənəm naxçıvanlıdır, 
ona görə ora getdim. 
Anamgili Naxçıvandan Qazaxıstana 
sürgün etmişdilər. Atamla anam 
sürgündə ailə qurmuşdular. 
Naxçıvanda da çoxlu etüdlər 
çəkdim”.  

Müsahibim deyir ki, məktəbi 
bitirəndən sonra əsgərliyə gedib. 
Orada da rəssamlıqla məşğul 
olub.  Hərbi hissədə çoxlu rəsmlər 
çəkib, divar rəsmləri yaradıb. 
Əsgərlikdən qayıtdıqdan sonra 
1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji Universitetinin (ADPU) 
bədii qrafika fakültəsinə qəbul 
olub: “Əsgərlikdən yeni gəlmişdim. 
Eşitdim ki, rəssamlara işləmək üçün 
müvəqqəti yerlər verirlər. Şəhərə 
düşüb yer axtarmağa başladım. 
İndiki Süleyman Rüstəm küçəsində 

bir zirzəmi tapdım, içərisindən 
iki maşın zibil çıxardım. Oranı 
birtəhər düzəldib emalatxanaya 
çevirdim: 7 il orada həm yaşadım, 
həm də əsərlər yaratdım. Zirzəmi 
çox nəmişlik idi. 1975-ci ildə 
ümumittifaq sərgilərində iştirak 
etməyə başladım”.

Artıq 40 ilə yaxındır ki, 
R.Rəsulzadə ADPU-nun bədii 
qrafika fakültəsində müəllim 
işləyir, dosentdir. Rəsm, rəngkarlıq 
və kompozisiyadan dərs deyir: 
“Oxuduğum universitetdə Xalq 
rəssamı, heykəltəraş İbrahim 
Zeynalov kafedra müdiri idi. Bir 
gün mənə dedi ki, sabah bir yerə 
gedəcəyik. Səhəri görüşdük, onun 
maşınında rektorun qəbuluna 
getdik. İbrahim müəllimin sözü 

Rais RƏSULZADƏ
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hər yanda keçirdi, akademik 
Püstəxanım Əzizbəyovanın 
kürəkəniydi. Demə, məndən ötrü 
rektorun qəbuluna gəlibmiş. Məni 
rektora göstərib dedi ki, bu, bizə 
gərəkdir, müəllim kimi işə götürün. 
Beləcə 1978-ci ildən müəllim kimi 
işə başladım”.

Rais müəllim təkcə yaradıcılıqla 
məşğul olmur, o həm də 
ictimai fəaliyyət göstərir. Belə 
ki, o, Beynəlxalq Rəssamlar 
Konfederasiyasının üzvü, 
Azərbaycan Siyasi Repressiya 
Qurbanları Assosiasiyasının 
prezidenti, Dünya Azərbaycanlıları 
Konqresinin fəxri sədri, Əski 
Müsavatçılar Nəsli Beynəlxalq 
Cəmiyyətinin sədridir. Söhbət 
sürgündən düşəndə o, atasını 
xatırlayır və otağında saxladığı 

əsəri göstərib deyir: “Atam 
deyirdi ki, arzularımın çiçəkləndiyi 
vaxtda məni vətəndən sürgün 
elədilər. Bu, atamın portretidir, 
30 yaşında özünü çəkib. İndi 
onun məndə 6 əsəri var, qalanları 
Karakandadır. Atam Azərbaycana 
köçmək istəyirdi, sonra xəstələndi, 
daha gələ bilmədi. 1993-cü 
ildə həyatdan getdi, öz istəyinə 
uyğun vətənə gətirib basdırdıq. 
İndi Karakandada kimsəmiz 
yoxdur, bacım Rusiyanın Omsk 
şəhərində yaşayır. Bir qardaşım 
vardı, rəhmətə gedib. 1937-ci 
ildə ata nənəmi, atamı, bibimi, 
sonradan bibim qızı Lətifəni 
uşaqları ilə Qazaxıstana sürgün 
etmişdilər. Karakandada yalnız 
sürgün olunmuşlar yaşayırdılar.   
Orta məktəbdə sinfimizdə 28 uşaq 
vardı, hər birisi ayrı-ayrı millətlərə 
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mənsub idi”.
Rais müəllim indi bəlkə də 

rəssamlarımız arasında ən çox 
Azərbaycan təbiətini çəkən 
sənətkarlarımızdandır. İndi təbiət 
qoynuna getmək, açıq havada 
əsərlər yaratmaq rəssamlar üçün 
çox çətindir. Müsahibim deyir ki, 
bu il də onun üçün məhsuldar 
keçib, təbiətdə 15-ə qədər 
əsər yaradıb: “Elə olur ki, əsəri 
orada bitirirəm. Elə də olur ki, 
orada etüd çəkirəm, sonra gəlib 
emalatxanada həmin əsəri böyük 
ölçüdə işləyirəm. Bu il Qəbələnin 
Mirzəbəyli kəndindəydim. Ora 
getməyimin də maraqlı tarixçəsi 
var. İki-üç il öncə həmin kənddə 
yolun qırağındakı çinar ağacının 
altında mənzərə işləyirdim. Saat 
yarımdan sonra başımı yana çevirib 
baxdım ki, yanımda taburetkanın 
üstündə podnosda çay, konfet 
var. Çaş-baş qaldım. Yan-yörəyə 
baxdım, kimsəni görmədim. 

Sonradan gördüm ki, çəpərin o 
tayından bir kişi deyir: “Müəllim, 
için, sizin üçündür”. Həmin şəxslə 
tanış olduq, zəhmətkeş, sadə 
insandır, indi ailəvi dostluğumuz 
var. Azərbaycanın çox bölgələrini 
çəkmişəm”. 

R.Rəsulzadə rəssamlığın bütün 
janrlarında uğurlu əsərlər yaradır. 
Emalatxanasında olan yüzlərlə 
əsərin bəzilərilə məni bir-bir tanış 
edir. Bu baxımdan onun çəkdiyi 
portret və süjetli əsərlər ayrıca 
diqqət cəlb edir. O, realistdir, 
özünəməxsus yaradıcılıq yolu 
var. Noyabrın 1-də gözəl insan, 
müəllim, sənətkarın 70 yaşı tamam 
olacaq. Bu münasibətlə rəssam 
özünün üçüncü fərdi yaradıcılıq 
sərgisini keçirəcək.
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Klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatının sərrafı

Mirzə Fətəli Axundovla yazışan 
dramaturqun erməni əsilli Melkum 
xan deyil, Mirzə Ağa Təbrizli 
olduğunu ilk dəfə məhz o üzə 
çıxarmışdır

Mirzə Şəfi Vazehin oğurlanmış 
şöhrətini özünə qaytaran ilk tapıntı 
da ona aiddir

Həmid Məmmədzadə Mirzə 
Fətəli Axundov, Mirzə Şəfi 

Vazeh, ”Molla Nəsrəddin”, Mirzağa 
Təbrizi ilə bağlı yeni ədəbi tapıntılarıyla, 
Nizami, Füzuli, Bahar Şirvani, 
Zeynalabdin Marağalı, Seyid Cəfər 
Pişəvər kimi görkəmli klassiklərdən 
etdiyi çevirmələri ilə, dərin məzmunlu, 
oxunaqlı nəsr əsərləri ilə, özəlliklə də 
çoxsaylı araşdırma müəllifi kimi cənub 
mövzusu ilə bağlı bir çox problemlər, 
şəxsiyyətlərdən bəhs etməklə bütöv 
Azərbaycan ədəbiyyatının daha da 
zənginləşməsinə xidmət  etmiş,  bu 
alanda böyük töhfələr bəxş etmişdir.

   Həmid Rza oğlu Məmmədzadə 
1924-cü ildə Şərqin qədim mədəniyyət 
beşiyi  olan Təbriz şəhərində dünyaya 
göz açıb. İlk təhsilini Təbrizin “Nəcat” 
və “Pərvəriş” məktəblərində alıb. 
1942-ci ildə Təbrizin nüfuzlu təhsil 
ocaqlarından hesab olunan Darül-
müəllimini bitirdikdən sonra Ərdəbilin 
“Səfəvi”, “Puranduxt” və “Sənan” adlı 
məktəblərində pedaqoji fəaliyyət ilə 
məşğul olmuşdur.

Ərdəbildə müəllimlik etdiyi illərdə 
ölkə ictimai və siyasi hadisələrlə 
zəngin idi. O, Təbrizə qayıtdıqdan 
sonra həm müəllimlik edir, həm də 
yeni yaranan Azərbaycan Demokrat 
Cavanlar təşkilatında və onun orqanı 
olan “Cavanlar” qəzetinin fəaliyyətində 
yaxından iştirak edirdi. Sonra isə Təbriz 
Universitetinin tarix və ədəbiyyat 
şöbəsinə daxil olur. H.Məmmədzadə ilk 
məqalələrini 1946-cı ildə Təbrizdə “Azad 
millət” və “Cavanlar” qəzetlərində çap 
etdirir.

   1946-cı ildə 21 Azər hərəkatının 
xəyanət nəticəsində yatırılmasından 
sonra Həmid Məmmədzadə də bir çox 
döyüş və mübarizə dostları kimi Bakıya 
köç etməli olur. Düşdüyü yeni mühit ona 
təhsilini davam etdirmək sahəsində yeni 
perspektivlər açır. O, əvvəlcə Azərbaycan 
Ali Partiya məktəbində, eyni zamanda 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
jurnalistika fakültəsində təhsilini davam 
etdirir. Ali məktəbi bitirən Məmmədzadə 
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami 
adına     Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun 

Pərvanə MƏMMƏDLİ
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aspiranturasına daxil olur. Burada işlədiyi 
illərdə “İnqilabçı, jurnalist, yazıçı Pişəvəri 
(həyatı, mühiti, yaradıcılığı)” mövzusunda 
elmi iş yazaraq fılologiya elmləri 
namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülür. 
İnstitutda baş elmi işçi işlərkən “Axundov 
və Şərq” mövzusunda doktorluq 
dissertasiyası müdafiə edir. Bundan sonra 
o, Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı 
muzeyində elmi fondlar şöbəsinin müdiri, 
Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutunun 
İran filologiyası şöbəsinin böyük elmi 
işçisi vəzifələrində işləməyə başlayır.

H.Məmmədzadə bir qələm sahibi kimi 
publisistik yaradıcılığa qeyd etdiyimiz 
kimi,1946-cı ildə Təbrizdə nəşr edilən 
“Azad millət” və “Cavanlar” qəzetlərində 
çıxan məqalələri ilə başlamışdır. İlk 
hekayələri isə “Pioner” və “Azərbaycan” 
jurnallarında dərc olunmuşdur.

H.Məmmədzadə M.F.Axundov, Əlişir 
Nəvai, Hafiz Şirazi, Şəhriyar, Mirzağa 
Təbrizi, M.Ş.Vazeh və başqalarının 
ədəbi yaradıcılığına aid çox dəyərli  
sənədlər, tapıntılar toplayıb nəşr 
etdirir. Onun M.T.Zehtabi,  
Rza Qazi, Əbülfəz Hüseyni, 
Əli Tudə və başqaları ilə 
yazışmaları var. Ən 
maraqlı əsərlərindən 
olan “M.F.Axundov 
və Şərq”, 
“Məşrutə inqilabi 
ərəfəsində və 
dövründə 
İran 

ədəbiyyatı”,  “Bahar Şirvani”,  “Seyid 
Cəfər Pişəvəri”,  “Təbriz xatirələri” və s. 
əsərləri bu gün də öz aktuallığını saxlayır. 

Bədii yaradıcılıq nümunələri olan 
“Fədai” povesti, “Şimal hekayələri”, 
“Oğurlanmış abidə”, “Təbriz 
təbəssümü”,  “Azadlıq həsrəti”  və s. 
hekayələri də maraqlı mövzulara həsr 
olunub. “1941-45-ci illərdə Cənubi 
Azərbaycan ədəbiyyatı”,  “ İnqilabdan 
sonrakı dövrdə Cənub şeirində Vətən 
və vətənpərvərlik motivləri”, “Molla 
Nəsrəddin” jurnalı Təbrizdə”, “Cənubi 
Azərbaycan şairi Səhənd haqqında”, 
“Sadiq bəy Sadiqi Əfşar”,  “Milli 
azadlıq hərəkatının tərənnümçüsü”, 
“Abbas Pənahi (Makulu)”,  Məhəmmədi 
Müdərrisi-Təbrizi”, “Cənub folkloru”,  
“Azəroğlu”,   Səttərxan haqqında roman,  
Heydər Əmioğlu haqqında roman, “Şeyx 
Məhəmməd Xiyabani”, “Zeynəlabdin 
Marağayi”, “Həmid Nitqi” və s. elmi 
məqalələrində isə H.Məmmədzadə bir 
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çox problemlərdən və şəxsiyyətlərdən 
bəhs etməklə cənub mövzusunu daha da 
genişləndirmişdir.

Cənub mövzusuna  aid 
maraqlı faktlardan biri də İran 
dramaturgiyasının banisi Mirzə ağa 
Təbrizi ilə bağlıdır. O, M.F.Axundovun 
təsiri altında  dram əsərləri yazmışdır.

 Mirzə ağa Təbrizi yazdığı hər 
yeni pyesini M.F.Axundovdan 
məsləhət almaq və əsər haqda 
onun fikrini bilmək üçün ona 
göndərirmiş. Amma hər dəfə də 
xahiş edirdi ki, yazışma zamanı bir 
müəllif kimi onun adını yazmasın, 
bunu gizli saxlasın. Çünki onun 
əsərləri tənqidi satira üzərində 
qurulduğundan yazıçıya təhlükə 
yarada bilərdi. Bu səbəbdən uzun 
illər bu əsərlərin müəllifinin 
adı qaranlıq qalmışdı. Uzun 
müddət onun əsərlərini səhvən 
M.F.Axundovla əlaqə saxlayıb 
məktubla yazışan, başqa bir ziyalı, 
erməni əsilli Melkum xanın adına 
çıxırdılar. Bu məsələ ilə bağlı 
həqiqəti ilk dəfə tədqiqatçı Həmid 
Məmmədzadə üzə çıxarmışdır. 
Tutarlı dəlil və faktlara söykənib 
bu dram əsərlərinin əsl müəllifinin 
Mirzə ağa Təbrizi olduğunu sübuta 
yetirmişdir. 

Başqa bir tapıntı isə yazdığı sevgi  
qəzəlləri ilə avropalıların qəlbini fəth 
edən gəncəli Mirzə Şəfi Vazehlə bağlıdır. 
Bildiyimiz kimi, Fridrix Bodenştetd  
Mirzə Şəfi Vazehin şeirlərinə vurularaq 
onu alman dilinə çevirib. F.Bodenştetd 
bu şeirlərinin öz ölkəsində – Almaniyada 
böyük şöhrət qazandığını gördükdən 
sonra özünü onların müəllifi elan etməyi 
qərara alır və Mirzə Şəfi adını personaj 
kimi qələmə verir. Beləliklə, Mirzə Şəfi 
Vazehin şöhrəti bir müddət oğurlanmış 
olur. Həmid Məmmədzadə 1964-cü ildə 
Gürcüstan EA yanında K. Kekelidze 
adına Əlyazmaları İnstitutunda elmi 
axtarışlar apararkən burada saxlanılan 
Mirzə Şəfi ilə bağlı əlyazmanı – cüngü 

tapıb üzə çıxarır. Həmin cüng Mirzə 
Şəfinin öz əli ilə 1821-ci ildə Gəncədə 
yazılıbmış (hətta orada şairin şəxsi 
möhürü də varmış). 

Ayrı-ayrı Şərq klassiklərinin məsnəvi, 
qəzəl, qəsidə, rübai və qitələri toplanmış 
və bir neçə bölmədən ibarət həmin 
cüngdə Mirzə Şəfinin özünün də indiyə 
qədər bizə məlum olmayan əsərləri 
toplanıb. H. Məmmədzadə öz tapıntısı 
ilə əlaqədar yazdığı məqaləsində 
(“Azərbaycan”, 1964, №10) bildirir ki, 
“Göstərilən əsərlərdən əlavə, cüngdə bir 
neçə qəzəl, rübai və məsnəvi də vardır 
ki, onların Mirzə Şəfi Vazehə və ya 
başqasına aid olmasını söyləmək üçün 
müəyyən tədqiqat lazımdır”. 

H. Məmmədzadə Tiflisdə tapdığı 
əlyazma əsasında 1987-ci ildə Mirzə 
Şəfinin yeni tapılmış əsərlərini ön sözlə 
birgə “Şeirlər məcmuəsi” adlı kitabda 
nəşr etdirir.

Nasir Məmmədzadənin ədəbi profilini 
və yaradıcılıq spektrini müəyyənləşdirən 
hekayələri mühacirət illərində işıq üzü 
görmüşdür. Gənclik illərində yaşadığı 
ölkənin adamlarının dünyagörüşünə, 
psixologiyasına yaxşı bələd olan Həmid 
Məmmədzadənin nəsr əsərlərində milli 
kolorit, rejimin formalaşdırdığı etiraz 
psixologiyası çox güclüdür. Müəllif hətta 
Vətəndən kənarda yaşadığı sevgi və 
məhəbbət macəraları təsvirində də öz 
yaradıcılıq kredosuna sadiq qalır. Ədibin 
“Hekayələr” (1957), “Futbolçu”, “İlk 
məhəbbət” (1967), “Təbriz xatirələri” 
(1978), ”Oğurlanmış abidə”(1984) adlı 
kitablarında toplanmış hekayələri bu 
baxımdan çox xarakterikdir.

Fars dilinin incəliklərinə yaxından 
bələd olan ədib bu sərvətdən bacarıqla 
istifadə edərək Azərbaycanın tərcümə 
ədəbiyyatı xəzinəsinə gözəl incilər 
bəxş etmişdir. Onun çevirdiyi “Xosrov 
və Şirin” poeması (Nizami Gəncəvi), 
”İmaməddin Nəsiminin farsca divanı”, 
eləcə də Cəlil Məmmədquluzadənin 
hekayələri (fars dilinə tərcümə), 
Zeynalabdin Marağalının “İbrahim bəyin 
səyahətnaməsi” əsərlərinin tərcümələri 
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barədə yalnız xoş sözlər demək olar.
H.Məmmədzadənin 

ədəbiyyatşünaslığa dair məqalələri də 
həmişə yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu 
baxımdan tərtib və nəşr etdirdiyi kitablar 
– Nəsiminin farsca divanı və Şəhriyarın 
türkcə şeirlər külliyatı və onlara yazdığı 
müqəddimələr mətnşünaslığımızın 
sayılıb-seçilən nümunələrindəndir. 
“Varlıq” jurnalında müntəzəm çıxış edən 
H.Məmmədzadənin məqalələrində, eləcə 
də publisist yazılarında milli maarifçiliyə 
çağırış və bu istiqamətdə araşdırmalar 
başlıca yer tuturdu.

Onun ədəbi tənqid materialları 
sırasından M.Şəhriyar və Həmid 
Nitqi ilə bağlı yazısını təqdim etmək 
istərdik.  H.Məmmədzadə “Heydərbaba 
yalqız qaldı” adlı məqaləsində 
“Heydərbabaya salam” əsərini 
“Xoş taleli əsər” adlandırır və 
dövrünün ən mühüm ədəbi 
hadisəsi kimi səciyyələndirir. 
Eyni zamanda Şəhriyarın 
Azərbaycan, bütövlükdə Şərq 
ədəbiyyatındakı mövqeyini 
müəyyənləşdirir: “Şəhriyar da 
Nəsimi, Füzuli, Saib, Nəbati kimi 
sələflərinin ənənəsini ləyaqətlə 
davam etdirdi. Farsca və türkcə 
gözəl söz inciləri yaratdı. İranın 
iki böyük xalqının sarsılmaz 
məhəbbətini qazandı”.

H.Məmmədzadə H.Nitqinin 
bədii yaradıcılığı üzərində 
geniş dayanır, onun Güney 
şeirinə gətirdiyi yenilikləri 
müəyyənləşdirməyə çalışır: 
“Onun bədii yaradıcılığı vətəndə 
insanlara, təbiətə tükənməz 
sevgi ilə dalğalanır. Şeirlərində 
dərin fəlsəfi məzmunla birlikdə 
yeni formaya xüsusi diqqət verir 
və bu sahədə müəyyən uğurlar 
qazanmışdır”.

Ədəbiyyatşünas alim kimi 
şimalda və cənubda yaxşı 
tanınan Həmid Məmmədzadənin 
nəsr sahəsində də uğurlu 
örnəklər yaratdığının bir daha şahidi 

oluruq. Həmid Məmmədzadə “Təbriz 
xatirələri” adlı kitabında dərc olunan 
“Əncir ağacı” hekayəsində insan həyatını 
ağacla müqayisə edir. Ata qurumuş əncir 
ağacının kökündən pöhrələndiyini görüb 
həsədlə fikirləşir ki, əncir ağacı bu bağı 
həmişəlik tərk etmir, insan isə ağac ömrü 
qədər yaşamır. Elə bu vaxt onu səsləyirlər 
– “ata biz gəldik”, – uşaqların şən, 
şaqraq səsini eşidən ata qapıldığı hisdən 
büsbütün ayrılıb onlarla əylənməyə 
başlayır... Yazıçı bununla insan həyatının 
əbədiliyinə işarə edir.

Həmid Məmmədzadənin H.M.Qərib 
imzası ilə Qarabağ mövzusuna həsr 
olunmuş “Qəbirləri sökürdülər” hekayəsi 
də çox təsirli və günümüz üçün aktualdır. 
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Hekayədə bir cənublunun təsadüfən 
bir qarabağlı tələbə ilə rastlaşıb birlikdə 
gizli yolla yaxın vaxtlarda işğal edilmiş 
kəndlərinə gedərkən yolda gördükləri 
hadisələrdən danışılır. 

Sakinlər tərəfindən tərk olunmuş kənd 
qəbiristanlığında böyük bir buldozeri 
görən oğlanlar çox təəccüblənirlər. 
Qəbiristanı nəzərdən keçirərkən çoxlu 
sökülüb dağıdılmış qəbirlər görürlər... 
Müəllif hekayədə oğlanların birinin dili 
ilə bu günümüz üçün çox maraqlı olan 
bir tarixi faktı yada salır: “Birinci Dünya 
savaşından sonra Osmanlı İmperiyası 
gücdən düşəndə ermənilər bundan 
istifadə edib “Böyük Ermənistan” 
yaratmaq xəyalına düşür. Paris Sülh 
Konfransına və Fransa, İngiltərə, ABŞ 
dövlətlərinin başçılarına müraciət edib 
Anadoluda ermənilərin əksəriyyət 
təşkil etdiyini iddia edərək oranın 
ermənilərə verilməsini istəyirlər. Amerika 
prezidenti Vilson general Harvurtun 
başçılığı ilə yaradılmış heyətə həmin 
ərazidəki əhalinin tərkibini yoxlamağı 
tapşırır. Ərzurumda bu heyəti bələdiyyə 
rəisi Zakir bəy qarşılamış və qonağı 
kabinetindəki pəncərə önünə çağırıb 
yaxınlıqdakı qəbiristanları və kiçik 
məzarlığı göstərib demişdi: “Bunlar 
hamısı türk qəbirləridir, şəhərin digər 
yerlərində 10 belə qəbiristanlıq da var, o 
da erməni məzarlığıdır. Ermənilər ölüləri 
yemədilər ha!”

Müəllif kiçik bir hekayədə ermənilərin 
tarixən keçdiyi saxtakarlıq yolunu, 
iddialarının əsassızlığını sənətkarlıqla 
canlandıra bilir. Yazıçının tarixə müraciəti 
hekayəyə bir sənədlilik, inandırıcılıq 
ovqatı da bəxş edir. Hekayədə göstərilir 
ki, həmin o iddialı ermənilər “dünənki 
səhvlərini” düzəltməyə çalışırlar. 
Qarabağdakı azərbaycanlı qəbirlərini 
söküb izini itirməyə səy göstərirlər. 
Təkcə qəbirlərimi?! Hələ neçə illər 
öncə yalnız Qarabağda deyil, bütün 
Azərbaycanda mədəniyyət abidələri 
üzərində öz xeyirlərinə “düzəlişlər” 
edən xüsusi təlim keçmiş erməni 
ustalarına fürsət düşdükcə onları mədəni 

surətdə oğurlayıb Azərbaycandan 
uzaqlarda özününküləşdirən erməni 
“sənətkarları”na Azərbaycanda o 
qədər də əhəmiyyət vermirdilər. Lakin 
onların iştahası getdikcə çoxaldı. 
Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinə 
sahib çıxmaq üçün iddia qaldırıb 
Qarabağı Azərbaycandan ayırdılar. Tarix 
saxtakarlığı sevmir, həqiqət, gec də olsa, 
bir gün üzə çıxacaq!!! 

Son illərdə İranda yaşayan ədib 
hekayələrini və ədəbi-tənqidi məqalələrini 
müntəzəm olaraq türkdilli mətbuatda çap 
etdirmişdir. O, uzun müddət Azərbaycan 
dilində nəşr edilən “Varlıq” dərgisi ilə 
əməkdaşlıq etmiş, “Yol” adlı ədəbi, 
ictimai-siyasi jurnalın təsisçilərindən biri 
olmuşdur. Həmid Məmmədzadə 1947-
ci ildən Cənubi Azərbaycan Yazıçılar 
Cəmiyyəti idarə heyətinin, 1958-ci ildən 
isə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzü 
olmuşdur. 

H. Məmmədzadə 1979-cu il İran 
inqilabından sonra Güney Azərbaycana 
qayıdıb və 2000-ci ildə Tehranda vəfat 
edib.

O, harada yaşamasından 
asılı olmayaraq həyatının bütün 
mərhələlərində Azərbaycan 
ədəbiyyatının, habelə Azərbaycan 
ədəbiyyatşünaslığının şərəfini yüksək 
tutmuş və onun elmi-ədəbi dəyərlərinin 
keşiyində dayanmışdır.
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YOXOLMA

Müşfiq XAN

Qorxu janrında

 povest

Qışqırıq səsinə ayıldım. Anam 
idi. Cikkə çəkib “vay, bədbəxt 

balam, vay!” – deyib zarıyırdı. 
Tüklərim biz-biz oldu. Dəhşətli 
dərəcədə üşüyürdüm. Amma indi 
isinməkdən daha çox nə baş verdiyini 
anlamağa çalışırdım. Tamamilə 
islanmışdım. Çarpayıdan xeyli hündür 
bir taxtanın üstünə uzanmışdım. 
Bilmirəm, bəlkə də məni kimsə 
bura uzatmışdı. Yavaş-yavaş özümə 
gəlməyə çalışırdım. Qımıldanmadan 
göz qapaqlarımı ehmalca aralayıb 
elə uzanılı vəziyyətdəcə oğrun-
oğrun ətrafa nəzər saldım. Üstünə 
uzandığım taxtanın dörd bir yanı 
yaşıl rəngli örtüklə bağlanmışdı. 
Xudmani otaq boyda yer idi. Ayaq 
tərəfimdə yaşlı bir kişi eşələnirdi. 
Barmaqlarımın ağrısını elə o an 
duydum. Havada yüngül sərinlik 
vardı. Amma mənə çox soyuq idi. 
Hiss etdirmədən sağ əlimi bədənimə 
tərəf sürtdüm. Barmaqlarımla özümə 
toxunanda paltarsız olduğumu hiss 

etdim. Sol əlimlə yoxladım. Yenə 
də çılpaq dərimə toxunduğum üçün 
diksindim. Havadan ocaq hisinin 
qoxusu duyulurdu. Bir də uzun 
zamandı unutduğum tanış bir qoxu 
da vardı. Yanılmıramsa, qonşuluqda 
kimsə halva çalırdı. Bəlkə də elə bizim 
həyətdə idi.

İndi gözlərimi möhkəm qapamaq 
məcburiyyətindəydim. Ayaq tərəfimdə 
dayanan kişi başıma tərəf əyilmişdi. 
Deyəsən, mənimlə gözbağlıca 
oynamaq qərarına gəlmişdi. Əlindəki 
kəndirə bənzər şey nə idisə üzümə 
toxunurdu. Yox, gözlərimi bağlamır, 
çənəmdən əmgəyimə doğru çəkib 
sıx dartmağa, düyünləməyə çalışırdı. 
Daha nələr baş verdiyini düşünməyə 
səbrim, hövsələm çatmadı. Əsəbiləşib 
qəfil yerimdə dikəldim:

– Ay kişi, bayaqdan nə şəbeh 
çıxardırsan?

Yarıoturmuş vəziyyətə gəlməyimlə 
yaşlı kişinin tükürpədici bağırtısı eyni 
anda eşidildi. Həyətdəki vahiməli 
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qışqırıq səsləri səsimizə qarışdı. 
Bircə anda bu səslər qulağımda 
anlaşılmaz küyə çevrildi. Sonra da 
yox oldu və yerinə haradansa Richard 
Wagnerin vahimə dolu “Ride Of The 
Valkyries” parçası girdi. Simfoniya 
notlarının müşayiəti ilə heyrət içində 
özümə tamaşa etməyə başladım. 
Anadangəlmə lüt idim. Ovuclarımın 
yetdiyi qədər ayaqlarımın arasını 
örtməyə çalışdım. Yaşlı kişinin rəngi-
ruhu sapsarı olmuşdu. Başındakı 
araqçından, sinəsinə uzanan cod 
saqqalından, qarnının böyüklüyündən 
molla olduğunu, məni kəfənçün 
hazırladığını başa düşdüm. Başa 
düşdüm deyəndə ki, niyə məni 
basdırmaq istədiyini, nələrin baş 
verdiyini qətiyyən anlaya bilmirdim.

– Bismillahir-rəhmanir-rəhim! 
Şeytanül-rəzim!

Ağsaqqal eşidib-bildiyi bütün 
duaları bir-birinə qatıb var qüvvəsi ilə 
qollarımdan yapışdı.

– O murdar əllərini üstümdən çək! 
– qışqırdım.

– Ola bilməz! Ya rəbb, bu nə 
möcüzədir?!

– Sarsaq-sarsaq danışma, ay kişi! 
Aydəmir! – qardaşımı səslədim ki, 
pal-paltarımı gətirsin, geyinib bu 
rəzillikdən canımı qurtarım.

Mənim səslənişimdən sonra 
həyətdə əməlli-başlı çığırışma düşdü. 
Haray-həşir, vurnuxma başladı. Bəlli 
məsələydi, xortdamağım hamını 
dəhşətə salmışdı. Maraqlısı budur ki, 
çadıra girməyə heç kəs ürək eləmirdi.

***

Öz otağımda uzanıb bir neçə saat 
əvvəl baş verənləri yadıma salırdım. 
Gülməkdən özümü zorla saxlamışdım. 
Amma meyitin yuyulmasıyçün 
nəzərdə tutulan taxtanın üstünə 
uzadıldığım ana qədər baş verənləri 

çox toran xatırlayırdım. Əslinə qalsa, 
indi bu barədə düşünməyə qorxuram. 
Çünki təkəm. Hər an yenə nəsə baş 
verə bilər. 

Özümü toparlamağa çalışıram. 
“Qorxulacaq heç nə yoxdur, 
Daşqın, – deyirəm öz-özümə. – 
Məktəbin zirzəmisində gördüklərinin, 
Züleyxanın itkin düşməsinin, 
Ehtiramın özünü asmasının sənin 
başına gələnlərlə heç bir əlaqəsi 
yoxdur, Daşqın”, – deyə mızıldanıram.

Elə bu an qapı döyüldü. Anamdı. 
Dalınca atam və qardaşım da 
içəri girdi. Hələ bu hamısı deyil. 
Tanımadığım daha bir nəfər də 
otağıma təşrif buyurdu. Özləri yaxşı 
bilirlər ki, Aydəmirdən başqa heç kimi 
görmək istəmirəm. Buna baxmayaraq 
yenə də otağıma soxulublar.

– Həkimdir, müayinə edəcək, 
– qardaşım qətiyyətli səslə qısaca 
bildirdi.

Aydəmir səkkiz yaş məndən böyük 
idi. Xətrimi lap çox istəyir. Elə mən 
də onun. Qardaş olmağımızdan 
əlavə həm də yaxşı dostuq. Bir-
birimizin bütün sirlərinə bələdik. Hə, 
məktəbin zirzəmisində gördüyümü 
ona danışmaq fürsətim olmayıb. 
Bəlkə də heç danışmadım. Amma 
Aydəmirin sözünü heç vaxt yerə 
salmamışam. Atamsa sözü bir dəfə 
deyir, əməl etsən də, etməsən də, 
sonra maraqlanmır. Anam onunla 
qətiyyən yola getmir. Elə atam da 
anamla. Bunlar uzun və yorucu 
söhbətlərdi. Heç bilmirəm indi niyə 
yadıma saldım. Heç özümdən asılı 
deyil, nədənsə onları – atamı və 
anamı görəndə həmişə sülkətsizlikləri, 
dava-dalaş səsləri beynimin içində 
uğuldayır, hər şeyə həvəsimi öldürür. 
Elə buna görə də onları az-az görəndə 
daha rahat oluram. Dostlarımın çoxu 
buna görə məni qınayır. Valideynlərim 
də həmçinin. Əslinə qalsa, mən də 
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onları qınayıram. Aydəmirsə məni 
anlayır və haqq qazandırır. Və bir 
də, elə hey məni inandırmağa çalışır 
ki, valideynlərimiz daha əvvəlki kimi 
deyillər, düzəliblər, yola gedirlər, 
bizi düşünürlər. Bizi deyəndə ki, 
gələcəyimizi. Amma, məncə, öz 
gələcəklərini. Nə bilim...

– Niyə gəlib? – uzun pauzadan 
sonra həkimin gəliş səbəbini 
qardaşımdan soruşuram. Aydəmirsə 
bayaqdan bəri səbirlə susub mənim 
düşüncələrdən ayrılmağımı gözləyərək 
başımın üstündə dayanıb.

– Bunlara görə, – sinəmin 
yuxarısında, boynumda, qollarımda, 
üzümdə olan səpkiləri göstərərək izah 
edir.

– Nə olub mənə?
– Qızılca keçirirsən, – bu dəfə 

həkim qabağa yeriyib tələm-tələsik 
fonendoskopunu boynundan asdı. 
Canıyananlıqla köynəyimi dartışdırıb 
ciyərlərimin səsinə qulaq asmaq 
istədiyini işarə elədi.

– Əlini çək görüm, özüm 
çıxardaram!

Ac, yorğun və əsəbi olduğumçün 
qətiyyən mülayim danışa bilmirdim. 
Əslində, normal vaxtlarda da az aşın 
duzu deyildim. Amma indi daha da 
dözülməz olduğumu başa düşürdüm.

Təxminən beş-altı dəqiqə keçdi. 
Həkim resept kağızına bir-iki dərman 
yazıb üzünü atama tutdu:

– Gizli qızılca keçirib. Əvvəlcə 
üzə vurmayıb. Hələ səpkilər bir 
az da artacaq, qorxmayın. Kəskin 
soyuqladığı üçün şok vəziyyətinin 
təsirindən kliniki ölüm keçirib. 
Yazdığım dərmanları cəmi üç gün 
içsin, qalanını atın getsin, hərəsindən 
on dənə olur. Evdən çölə çıxmasın, 
soyuq qətiyyən olmaz. Minimum bir 
həftə ev şəraitində müalicə almalıdı. 
Üç gün sonra yenə gələcəm.

– Başqa nə qulluq? – özümü 

saxlaya bilməyib həkimi sancdım. 
Aydəmir mənə baxıb göz vurdu 
ki, sakit durum. Nə də olsa, ölüb-
ölümdən qayıtmışdım. Xətrimə 
dəyəsi deyildi ki! Onsuz da o həmişə 
məni belə yola verirdi. Qardaşdı də, 
neynəməlidi ki?..

davamını 
növbəti 
sayda oxuyacaqsınız:

– Daşqının məktəbin 
zirzəmisində gördükləri nə idi?

– Züleyxanın itkin düşməsinin 
Daşqınla əlaqəsi varmı?

– Ehtiramın özünü asmasının 
səbəbi nədir?
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“Bakının küçələri ilə gəzərkən 
başını qaldır, yaxşı bax”...

Füzuli Sabiroğlu: “Reytinqləri görəndə heyrət edirik ki, 
doğrudanmı mənasız işlə məşğuluq?”

Füzuli SABİROĞLU

“USTAD” jurnalının 4-cü 
sayından etibarən “Teleməkan” 
rubrikasına start verdik. 

Rubrikanın      məqsədi    
Azərbaycan teleməkanında 
yayımlanan mə-dəni-
maarifləndirici verilişləri 
hazırlayan komanda və hazırlıq 
prosesi ilə oxucuları tanış 
etmək-dir. 

Budəfəki qonağımız “Lider” 
kanalında yayımlanan 
“Bakımız” verilişinin ssenari 
müəllifi və baş redaktoru 
Füzuli Sabiroğludur. “Bakımız” 
verilişi 4 oktyabr 2015-
ci ildən efirdədir. Veriliş 

“Azərbaycan” redaksiyasının layihəsidir. Qeyd edək ki, “Azərbaycan” 
redaksiyası 2001-ci ilin 1 oktyabrından fəaliyyət göstərir. Məqsədi 
Azərbaycanı təbliğ etmək olan redaksiya sənədli televiziya filmlərinin, 
maarifləndirici verilişlərin istehsalı ilə məşğuldur. “Azərbaycan” 
redaksiyasında 600-ə qədər sənədli televiziya filmi və verilişlər 
istehsal olunub ki, onların da mövzusu müxtəlifdir. Buraya tarix, 
təhsil, mədəniyyət, hərbi vətənpərvərlik, portret, etnoqrafiya 
mövzusunda çəkilən  filmlər, mədəniyyət etüdləri və musiqili 
kompozisiyalar daxildir. “Bakımız” verilişinin ideya müəllifi Lider TV 
və Radio MMC-nin prezidenti Ədalət Əliyevdir. Layihə Bakı haqqında 
olan digər verilişlərdən fərqlənir. Burada Bakının infrastrukturu 
deyil, mədəni həyatı, geyim və musiqi zövqü, adət-ənənələri  və s. 
öz əksini tapıb. “Bakımız”ın rejissoru Yeganə Əbdülməmmədova, 
montaj – Məsim Namiqoğlu, operatorlar – Sədrəddin Mirzəyev, Elgün 
Ağayev, Cabbar Qaryağdıoğlu, Rəşad Ələkbərov, Kamal  Məmmədov, 
sürücülər – Akif Nəcəfli, Ələsgər Ələkbərov, Farel Mustafayev, Comərd 
Həmzəyev, Elman Məhəmmədov, səs rejissoru – Rəmziyyə Cilqamlıdır. 
Verilişi Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktyoru Firdovsi 
Atakişiyev aparır. 
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– “Azərbaycan” redaksiyası 
maarifləndirici verilişləri 
hazırlayarkən hansı prinsipləri 
üstün tutur?

– Bizim redaksiyada hazırlanan 
filmlərdə əsasən tarixi araşdırmalara 
üstünlük verilir. Əvvəl də belə silsilə 
layihələrimiz olub. Məsələn, 19 filmdən 
ibarət “Azərbaycan qalaları” layihəsi... 
Keçən il “Torpağımız... tariximiz... 
taleyimiz...” verilişi yayımlanıb. 
Qərbi Azərbaycanda mövcud olmuş 
Azərbaycan mahallarının tarixi, 
mədəniyyəti, ordakı abidələr, yer-
yurd adları, həmçinin müxtəlif tarixi 
şəxsiyyətlərin həyatı, baş vermiş maraqlı 
hadisələrlə  bağlı sənədli filmlər çəkilib, 
verilişlər hazırlanıb. 

– Bəs , “Bakımız” necə 
yarandı?

– “Bakımız”ın ideya müəllifi “Lider” 
TV və Radio MMC-nin prezidenti 
Ədalət Əliyevdir. O, belə bir layihə 
hazırlamağı təklif etdi. Biz də fikirləşdik 
ki, layihə elə olsun ki, başqa televiziyada 
gedən layihələri təkrarlamasın. İndi 
Bakı haqqında çəkilən verilişlərin 
əksəriyyətində hansısa binaların, 
küçələrin tarixindən, bir sözlə, 
infrastrukturundan danışılır. Ona görə də 
bir az fərqli üslubda hazırlamaq,  Bakının 
mədəni həyatını, ruhunu tamaşaçılara 
göstərmək istədik. Həm  də Bakı ölkənin 
mərkəzi, paytaxtıdır. Musiqi, geyim 
zövqü və s. əvvəlcə paytaxtda yaranır. 
Bəzən elə bilirlər ki, bu verilişin mətnini 
yazan Bakılıdır. Mən Bakılı deyiləm. 
Rayonda yaşamışam. Bakıda isə 5 il 
oxumuşam. 1-ci kursda burda yaşayanda 
darıxırdım. Şəhəri qəbul edə bilmirdim. 
Qonşuluqda rayondan oxumağa gələn 
tələbələr qalırdı. Onların yanına bakılı 
uşaqlar gəlirdi. İncəsənət İnstitutunda 
oxuyurdular. Bir dəfə oradakı oğlanlardan 
biri ilə söhbət etdim. Məndən soruşdu 
ki, heç şəhəri gəzmisən? Dedim ki, 
gəzmişəm, amma şəhərdə görməli 
yer yoxdur. Sonra həmin oğlan bir 
dəfə slayd aparatı gətirdi. Bir-bir 
şəkilləri mənə göstərdi. Şəhərin qədim 

hissəsinin eyvanları, binalar, binalardakı 
ornamentlər, naxışlar və s. Soruşdu ki, 
bura haradır? Mən də bilmirdim. Dedim: 
“Yəqin xaricdə çəkiblər”. Dedi ki, 
bunların hamısı Bakıdadır. Dedim: “Ola 
bilməz. Bakıda bunlar hardadı ki?” O 
məndən getdiyim yerləri soruşdu və dedi 
ki, küçəylə gedəndə başını qaldır bax. 
Mən bu söhbətdən sonra həmin oğlanın 
dediyi gözlə Bakıya baxmağa çalışdım. 
1-ci kursun sonunda artıq Bakıya artıq 
vurulmuşdum. Fikirləşdim ki, bu şəhəri 
necə sevməmək olar? Bu verilişlə də 
biz bu şəhərin tarixini qorumağa, onu 
gələcək nəsillərə ötürməyə çalışırıq. 

– “Bakımız”ın hansı 
mövzularda buraxılışları çəkilib? 

– “Nəğməli Bakımız”, “Oxuyan 
Bakımız”, “Bağlı-bağatlı Bakımız”,  
“Sevib-sevilən Bakımız”, “Geyimli-keçimli 
Bakımız” və s. Gələcəkdə “Fotolardakı 
Bakımız”, “Kinolardakı Bakımız”, 
“Azarkeş Bakımız”, “Bakımızın 
həyətləri”, “Qonaq-qaralı Bakımız”... 
(Bakının məşhur qonaqları haqqında), 
“Bakımızın bayramları”( Məsələn, 1 may, 
7 noyabr, 28 aprel bayramları)  haqqında 
buraxılışlar hazırlayacağıq. Bundan əlavə 
“Bakımız”ın xüsusi buraxılışlarını da 
hazırlayırıq.  Məsələn,  Yeni il, Novruz 
bayramı ilə bağlı, Anar Məmmədxanovun 
anım günü ilə əlaqədar  buraxılış 
hazırlamışıq.

– Verilişiniz həm də 
müsahiblərin çox olması ilə 
də seçilir. Bir buraxılışda 8-11 
müsahibə rast gəlinir. 

– Bəzən elə olur ki, bir buraxılışa 15-
16 müsahib çəkilir. Müsahiblərin sayı 
mövzudan asılı olaraq dəyişir. Çalışırıq 
ki, həm mütəxəssislərdən, həm də sadə 
insanlardan müsahibə alaq. 

– “Bakımız”ın aparıcı seçimi 
necə oldu?

– Verilişi təqdim etmək üçün aparıcı 
axtarırdıq. Elə oldu ki, Firdovsini 
məsləhət bildik. Həm də o, son 
vaxtlar efirdə görünmürdü. Onun həm 
peşəkar aparıcılıq təcrübəsi var, həm də 
aktyordur. Firdovsinin özü də Bakı ilə 
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assosiasiya olunan simadır. 
– Necə düşünürsüz, televiziya 

insanın zövqünü dəyişib, yoxsa 
insanların özlərinin zövqləri 
dəyişib?

– Məsələn, bizim verilişlərin 
(“Bakımız”, “Retro lounge” və s.)  daimi 
tamaşaçıları var. Bu, müəyyən bir 
təbəqədir. Sadə insanlar da baxsalar, 
onlara maraqlı olar. Ancaq kanalda 
hansısa əyləncəli proqram gedirsə, bu 
zaman tamaşaçının bizim verilişlərdən 
xəbəri olmur. Bunun niyə belə olmasının 
səbəbini həmişə düşünmüşəm. 1-2 kanal 
şou verilişlərinə  üstünlük verəndən sonra 
o biri kanalları da bu bataqlığın içinə 
dartıb apardı. Reytinqlərin ölçülməsinin 
dəqiq və ya qeyri-dəqiq olmasını 
bilmirəm. İnanmıram ki,  “Bakımız” 
layihəsi reytinqdə heç 1 balı belə toplaya 
bilməsin. Bu, dəhşətdir. Ancaq, tutaq 
ki, hansısa bir səfeh veriliş  reytinq üzrə 
20 bal  toplayır. O verilişə baxmaq üçün 
insanın psixikası yerində olmamalıdır. 
Ya bəlkə də, doğrudan, reytinq ölçəndə 
psixikası yerində olmayan insanları 
seçiblər. Bir çox ölkələrdə reytinq ölçən 
təşkilatları çıxarıblar. Bizdə “Azərbaycan” 
redaksiyası televiziyanın boynunda 
artıq bir yük kimi oturmuş redaksiyadır. 
Belə verilişlərdən gəlir gözləmək qeyri-
mümkündür. Ümumiyyətlə, təkcə 
Azərbaycanda yox, digər ölkələrdə 
də sənədli filmlər ciddi gəlir gətirən 
sahə sayılmır. (Lakin bəzi ölkələrin 
televiziyaları məhz belə verilişləri 
hazırlamaq, sənədli filmləri çəkməklə 
kifayət qədər gəlir əldə edirlər). Məsələn, 
ATV-də “Vətənim” adlı redaksiya var 
idi. İki il fəaliyyət göstərdi və sonra onu 
bağladılar. Dedilər ki, sənədli filmlər 
bizim kanalın dinamikasını pozur. 
Belə verilişlərin hazırlanmasında digər 
problemlərdən biri də mütəxəssisin 
olmamasında və ya az olmasındadır. Mən 
“Bakımız” verilişi üçün  rejissor tapana 
qədər çox əziyyət çəkdim. Sənədli filmlər 
bir az spesifik sahədir. Təkcə sənədli 
filmlər yox, elə maarifləndirici verilişlər 
də. Bu verilişləri hazırlamaq üçün 

insanın bilik səviyyəsi yuxarı olmalıdır. 
Məsələn, mən  Bakıda ilk işıqforun 
hara qoyulduğunu, ilk yeraltı keçidin 
harada olduğunu çox axtardım. Bəzi 
tamaşaçılar üçün bu, gülməli görünə 
bilər. Ancaq bunu araşdırmaq lazımdır. 
Bu 5-i üçün maraqlı olmayacaq, 5-i 
üçün maraqlı olacaq.  Düzdür, işıqforun 
dəqiq yerini tapa bilməsək də, təxmini 
yerini tapa bildik. Texniki Universitetdə 
avtonəqliyyat fakültəsi var, ordan soruşub 
məlumat ala bildim. Həm də belə 
verilişləri hazırlayarkən gərək biləsən ki, 
nəyi harada axtarmalısan. “Faytonlu-
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avtomobilli Bakımız” buraxılışında ilk 
tramvayı sürən adamın kim olduğunu 
axtarıb tapdıq. Düzdür, həmin şəxs 
(Mirzəağa Hüseynov) rəhmətə gedib. 
Biz onun oğlunu – Hüseyn Hüseynovu 
tapdıq.  O bizə müsahibə verəndə yadına 
düşdü ki, atasını bir dəfə filmə çəkiblər. 
Film “Konkadan metroya” adlanırdı. 
60-cı illərin axırında çəkilib. Filmi 
axtarıb tapdıq. Sən demə, o sənədləri 
itiriblərmiş. Mirzəağa Hüseynov  konka, 
sonra da tramvay sürücüsü olub. Konka 
sürənlərə də vəsiqə verirlərmiş. Konka 
atla idarə edilsə belə, sürücülük vəsiqəsi 

vacib imiş.
– Bəlkə də bəzi televiziyalar 

əziyyət çəkməmək üçün belə 
verilişlər hazırlamırlar.

– Əlbəttə, deyirlər ki, nə mənası var. 
Çünki iş prosesi çox uzun gedir. Sizin 
yadınıza gəlməz. 1997-98-ci illərdə 
mətbuatda biabırçı vəziyyət idi. Çox 
biabırçı qəzetlər buraxırdılar. Bunun 
qarşısını necə aldılar? Heydər Əliyev bir 
dəfə tapşırdı ki, o qəzetlər yığışdırılsın. 
Və yığışdırdılar. Mən fikirləşirəm ki, 
hökumət biryolluq deməlidir ki, bayağı 
verilişlər dayandırılsın. Konkret vaxt 
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qoyulmalıdır. Məsələn, 24 saat efir 
vaxtıdır.  Bunun 6 saatı maarifləndirici 
verilişlər olmalıdır. Özü də bu verilişlərin 
saatını müəyyən etmək lazımdır. 
Müəyyənləşdirilməlidir ki, günün  hansı 
saatlarında, neçə dəqiqə, neçə saat 
maarifləndirici, neçə saat xəbər, neçə 
saat da əyləncəli veriliş verilsin. Bərabər 
şərtlərlə müəyyənləşdirilməlidir. Bir də 
xarici reytinq ölçən təşkilatlardan imtina 
etmək lazımdır. Qoy Azərbaycanın 
özünün reytinq hesablayan təşkilatı 

olsun. Məsələ burasındadır ki,  iş elə 
qurulub ki, reklam verən şirkətlər 
istəsələr də, maarifləndirici reklam verə 
bilmirlər. Belə verilişlərə  çox həvəssiz 
reklam yerləşdirirlər. Niyə? Başa düşmək 
olmur. 

– Bəlkə texnologiyanın 
inkişafından, təsirindəndir. 
İnsanlar zamanla ayaqlaşır, sürəti 
sevir. Maarifləndirici verilişlərə 
baxmağa səbirləri çatmır. 

– Yaxşı, o biri verilişlərə baxmağa 
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səbrləri necə çatır? Onlar reytinqi necə 
yığır? Bir nəfər var idi. Ziyalı, ağsaqqal 
adamdır. “Lider” kanalında yayımlanan  
şou-veriliş haqqında yazmışdı. Özü 
də ümumən yazmışdı ki, bu kanalda 
işləyənlər qeyri-peşəkarlardır. Mən 
də yazdım ki, müəllim, mən də qeyri-
peşəkaram? Siz məni belə hesab 
edirsiniz? Deyir ki, yox mən sizə 
demirəm, filan verilişdə qızın  buraxdığı 
mexaniki səhvə görə demişəm.  Mən 
“Bakımız” verilişinin vaxtını da ona 
göndərdim. Dedim, “Sabah saat 

9-da filan veriliş efirə gedəcək, baxın. 
İradlarınızı bildirsəniz, şad olaram”. 
Yazdım, xəbər çıxmadı. Sabahsı gün 
soruşdum ki, baxdınız? Deyir: “Yox, 
baxa bilmədim”. Həmin gündə də o, şou 
verilişlərin biri haqqında status yazmışdı. 
Mən  də ona dedim: “İndi başa düşdüm. 
Siz həmin verilişə baxırmışsız, ona görə 
vaxtınız olmayıb  “Bakımız”a baxmağa”.

– Əvvəl sovet dönəmində 
həm senzura var idi, həm də bir 
kanal yayımlanırdı. O kanal nəyi 
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göstərirdisə ona baxmağa məcbur 
idin. 

– İndi də ancaq məcbur etmək 
lazımdır. Bir film var, televiziya 
haqqındadır. “Free Rainer” adlanır. 
Televiziya rəhbərinin öz prinsipləri var. 
Ona deyirlər ki, şou verilişlər hazırlamaq  
lazımdır ki, reytinq yığsın, pul qazanaq. 
Camaat bunu istəyir. O isə cavabında 
deyir ki, sən övladına hər gün şirniyyat 
yedirdərsən? Uşaq hər gün şirniyyat 
istəyir. Çox yesə xəstələnəcək. Hər gün 
şirniyyat yedirtmək olmaz ki. Nə olsun 
ki istəyir. Bizim televiziyalarımız da deyir 
ki, camaat nə istəyir, biz onu göstəririk. 
Camaatın istəməyi ilə deyil ki. Ona görə 
də kimsə fəxr edir ki, mənim reytinqim 
bu qədərdir. Biz də qalırıq çaşbaş: 
doğrudanmı mənasız işlə məşğuluq? 
Bu qədər əziyyətlə, zəhmətlə ərsəyə 
gətirirsən. Amma verilişə 20-100, 500 
adam  baxırsa, bunun özü də böyük işdir. 
İntəhası gərək hamı baxsın.  
Yəni, bu, tarixdir. Tariximizi 
öyrənməliyik. İndiki gənclərin baxmağı 
daha vacibdir. Sizə bir şey deyim, 
“Bakımız” layihəsində nəyi əsas 

götürmüşük. Həmişə camaatın beyninə 
yeridilib ki, sovet dövründə Bakı ona 
görə belə olub ki, başqa millətlər çox 
olub. Onlar guya bu mədəniyyəti 
yaradıblar. Biz burada onu təlqin etmək 
istəyirik ki, onlar da Azərbaycanlılar 
idi. Aydın məsələdir: Bakıda rus da 
yaşayıb, yəhudi də. Elə indi də yaşayırlar. 
Ancaq dövrün tələbləri başqadır. Mədəni 
səviyyəni yenə də saxlaya bilərik. 
Məsələn, Tofiq Quliyev başqa millətin 
nümayəndəsi deyildi ki.  Hərdən deyirlər 
ki, siz sovet dövrünü tərifləyirsiniz. 
Amma bu, sovet dövrünü tərifləmək 
deyil. Bütün dünyada gedən prosesdir. 
Avropa ölkələrində də eyni vəziyyətdir. 
Çünki bu şou məsələsi, mədəniyyətdə 
olan deqradasiya bütün dünyada gedir. 
Bundan qaçmaq olmaz. Türklərdən 
soruş, deyəcəklər 70-80-ci illərin 
İstanbulu daha gözəl idi. “Bu olmaz, 
sovetdən qalmadır” düşüncəsi doğru 
deyil. Məsələn, mənim üçün Azərbaycan 
SSRİ-nin himni indiki himnimizdən 
daha güclüdür, gözəl yazılıb. Onu da 
Üzeyir Hacıbəyov yazıb. “Facebook”da 
hətta status yazmışdım ki, bunun sadəcə 



həmsöhbət

93USTAD dərgisi \ Sentyabr 201692 USTAD dərgisi \ Sentyabr 2016

sözlərini dəyişib Azərbaycan xalqının 
həmrəylik himni kimi səsləndirmək olar. 
Yəni keçmişlə indinin həmrəyliyi. Çünki 
çox gözəl musiqidir. Ondan imtina etmək 
olmaz. Hələ o vaxt abidələri – məsələn, 
XI Qızıl Ordunun heykəlini sökəndə 
dedim ki, bu heykəllərin hamısını yığıb 
Nargin adasında yerləşdirmək lazımdı. 
Çünki Nargin adasında bu sistemin 
ucbatından bizim neçə-neçə insanımız 
güllələnmişdi. Bu heykəlləri adanın 
kənarı boyu düzmək olardı. Və ora gəmi 
ilə səyahət edəndə insanlar sanki həmin 

tarixi seyr edə bilərdilər. Orada belə bir 
muzey yaratmaq olardı. Bu, həm tarixdir, 
həm də abidə. Hansısa heykəltaraşın əl 
işdir. 

   Hazırladı: Səma Fuadqızı
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Qısılar axşamçağı əllərin sinən üstə,
körpəcik quş səsləri o an ovudar səni

“ ”

Ruzbeh MƏMMƏD

dekabr şeri

sənə uzaqlıq necə gəlirsə,
mənim üçün də ögeydi bütün qadınlar
inan ki, unutmaq olmur bunca 
yaşananları.
necə inandırsam səni
hüzünlüydü dekabır axşamı..
bizim onda evimiz soyuqdu
hələ də isinməyib sən gedəli
hər gecə əllərimdi darıxan
səni əclafcasına sevirəm
sən qadınlığına uduzduqca
mən zaman-zaman başqalaşıram..
bilirəm əllərini incidirsən
daha çox özgələşirsən özünsüzlüyə
narahatlıq içrəykən hər şeyi
yenidən başlamaq istəyirsən
təklikdə, özünlükdə.
bir az da təlatümlü, əlləri titrəkcəsinə...
və səni məndən başqa hami sevir

mənsə səni hamıdan çox sevirəm..
bilirəm qadınsı darıxırsan,
əllərini incidirsən
gözlərin narahatlıq içində...

necə inandırsam səni
hüzünlüydü dekabr axşamı
bizim onda evimiz soyuq idi
hələ də isinməyib sən gedəli
hər gecə əllərimdi darıxan
səni əclafcasına sevirəm...

Aqşin Yenisey üçün..

hamı bir-birinə yaxındı uzaqdan baxanda.
yaxşı günün ömrü az olur, şair..
mən indidən bezmişəm özümdən 
gələcəyi bilmirəm.
inanmadığın hər şey haqqı,
ölməyə özümü tapmıram
sən də hamı kimi soruşma..
ayaqlarından asılanların günahı nədi 
deyə?
sadəcə həyata 
başı aşağı baxmaqdan ötəridi.

çıxıb getməyə hamı var,
qayıtmağa kimsə tapılmır
gördüyün yerdəyəm,
ikicə addım özümdən uzaq
əcaba kim yaşamaq istəyir görüm,
əlin aşağı salsın...

and içirəm o göy haqqı,
kimsə unudulur elə bu dəqiqə
bütün canlı məxluqların yerinə
əvəzində yada düşür, Tanrı, Protomey...

hə, az qalır, şair, əvvəlki vaxta.
indicə saatlar iyirmi üç saat qabağa 
çəkiləcək..
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hamı sevinə-sevinə darıxacaq saat 
hesabı...

belə olmaz, şair,  and olsun, darıxıram
bir az təsəlli ver, insafsız şeirlərinlə.

bir sən qədər darıxmaq...

ayrılığın hər yerində qadın var ,
hər yerində darıxmaq.
həm də insafsızca...
əvvəl bütün bədəninlə,
sonra mesajlarda.
bir də var ölmək gözdən irağ..
hamı gedirdi, gərək sən qalardın
sonsuza kimi öldürmək üçün..
unutmaq həm də sevməkdi insafsızca.
hardasa sən varsan bədənimdə,
bir sən qədər unutmaqlıq...
demək ki hələ ağrı var,
demək ki hələ uşağam, sadəlövhəm.
getməyinlə işim yox, unudulmaq 
istəyirəm
sənəcən unudulmaq.
mən səni unuda bilmirəmsə
and içirəm 
yoxluğundan çox varlığın qalıb
demək ki tanıdığımız küçələr var
haradasa kimsə bizi görəcəyindən 
qorxduğumuz olmazlar var.
bir küçə unuda bilsəm
bir şəhər ağlaya bilsəm
bir gecə heç kim olsam..
yoxluğuna bağışlansam..

sən, üzüldüyümə baxma
sonradan bir sən qədər sevərəm
bir sən qədər...
yenə də aldanmaq istəyirəm,
yenə unudulmaq istəyirəm sənəcən...

bir sən qədər köhnəlikdi hər şey,
tutunmağa yer yoxdu
ayrılmaq üçün ən yaxşı yer idin..
sənə oxşarı yoxdu, unutmaqlıqda 
tövbə, bir də sən qədər 
sevmərəm sonra da, ikiəlli  unutmaq 
üçün..

ümidlər də yox oldu,
bircə bu şəhərdə adamlar xoşbəxtdi
uçucuq evlərin damına nisbətdə
bağışlanmış tanrılar günah axtarır
unutmaq,
sevmək...
və sevmək
heç də xoşbəxtlik deyil.

bir sən qədər köhnəlikdi hər şey,
tutunmağa yer yoxdu
ayrılmaq üçün ən yaxşı yer idin..

bütün küçələr çıxıb getmək üçündür

bilirəm ki, hər gün unudulmaq,
zibil kimi mənasızlaşmaq,
ev kimi baxımsızlaşıb,
küçə kimi tərk edilmək var.
bütün küçələr çıxıb getmək 
bütün gecələr unudulmaq üçündü...

əslində, yer kürəsi çox cılızdı.
eyni günəş çıxır,
eyni külək əsir,
eyni yağış düşür, 
eyni olur ölümə yubanmaq
bir də ümidsizliyə qapılmaq,
yorğun üzünü qapamaq...

qarabazarlar,
Amerika sayağı xoşbəxtlik yarmarkası
yenə böyük şəhərlər, dayanacaqlar
ayaqqabısıyla darıxan sərnişinlər,
olmazın üzüntüləri,
şəhər hüznləri...

ölüm də insan gözünə pərdə çəkməkdi
hamını aldatmaqdı.
adam ilk ağrıdığı  yerdən qocalır
vaxtın duruşundan təngə gəlir,
əvvəl özündən yox olur,
sonra düşüncələrdən...

bütün küçələr çıxıb getmək üçündü bu 
şəhərdən,
bütün gecələr unudulmaq üçündü...
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tərcüməçinin köşəsi 

Əsl adı Kimitake Hiraoke olan yapon 
yazıçı Yukio Misima 1925-ci ilin yanvarın 14-
də anadan olub. Uşaqlığı nənəsinin yanında 
keçib. Maraqlıdır ki, nənəsi ona oğlan uşaqları 
ilə oynamağı qadağan edirmiş. Misimaya 
təkcə qızlarla və gəlinciklərlə oynamağa icazə 
verirmiş. O, ancaq 12 yaşında ailəsinin yanına 
qayıda bilmişdi.

Milliyyətçi olan Yukio Misima ömür boyu 
samuray qaydalarını müdafiə etmişdi. 1970-
ci ilin 25 noyabrında dörd dostu ilə birlikdə 
Yaponiya Silahlı Qüvvələrinin Tokioda yerləşən 
hərbi hissəsinə gəlmiş, komandiri stola 
bağlamış və İmperatorluğun yenidən təsis 
edilməsi ilə bağlı bəyanat oxumuşdular. Mətni 
oxuduqdan sonra etiraz əlaməti olaraq Yukio 
Misima hər kəsin gözü qarşısında intihar 
etmişdi. Dostu Hiroyasu Koqa isə intiharın 
tamamlanması üçün onun başını kəsmişdi. 

Onu da qeyd edək ki, Misima ölümünü 
bir il əvvəlcədən planlaşdırmış, dostlarının 
məhkəmə qarşısına çıxarılacağını bildiyi üçün, 
özlərini müdafiə edə bilsinlər deyə onlara bir 
miqdar pul ayırmışdı. 

Yukio Misimanın ilk romanı “Oğrular” 
1948-ci ildə çap olunub. O, romanlarla yanaşı, 
hekayələr, pyeslər, esselər də yazıb.

Yukİo MİSİMA
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tərcüməçinin köşəsi 

Yukİo MİSİMA
Bir əlində siqar, kresloda oturan 

sirk müdiri kəlmə də danışmadan digər 
əlindəki qamçı ilə havada dairələr, 
üçbucaqlar, kvadratlar çəkirdi.

Belə vaxtlarda hirsli olurdu. Laqeyd, 
hətta zalım adam olduğu deyilirdi. 
İnsanlara qarşı mərhəmətsiz idi, ancaq 
onun bu hərəkətlərinə dözənləri nə 
qədər  çox sevdiyini çox az adam bilirdi. 
O, “ölməlisiniz” desə, sirk işçiləri bir 
saniyə belə fikirləşmədən ölə bilərdilər. 
Sirk çadırının düz təpəsində onun kəllə 
skeletli qırmızı bayrağı dalğalanırdı.

Əvvəllər Çindəki  Hsinqanlinq 
dağlarına göndərilən agentin yanında 
işləmişdi. O vaxtlar R. ölkəsindən qadın 
casusun evinə üç gənc agent gəlmişdi. 
Mina partlamış, üç gənc agent və qadın 
həlak olmuşdu. Qadın casusun ətəyinin 
uclarını və agentlərdən birinin şlyapasını 
yüz metr uzaqlıqdakı tarlada tapmışdılar. 
Ölən gənclərə sirk müdiri “müəllim” 
deyərdi. O, xatirə qalan şlyapanı başına 
keçirib ağlaya-ağlaya Yaponiyaya 
qayıtmışdı. Əslində, mədəni biri hesab 
edilə bilərdi; özü də çalışırdı ki, hamıya 
qarşı vicdanlı olsun.

Soyuqqanlı dürüstlüyü haradasa 
riyakarlıqla qarışdırılacaq səviyyədə 
idi. İnsanların qəlblərini fəth edən işlər 
görərək sərvətini böyütmüşdü. Əsl ürək 
simsarı idi. Sirk müdirliyinə ondan yaxşı 
birini tapmaq olmazdı.

İki ay əvvəl sirkin yerləşdiyi ərazinin 
mafiya başçısı ilə görüşməyə getmiş, 
gecənin bir vədəsində geri qayıtmışdı. 
Öz çadırına girəndə iki gənci sevişərkən 
görmüşdü. Bir kəlmə də demədən hər 
ikisinin qolundan yapışıb qaldırmışdı. 
Heç birini tanımırdı.

Fit çalmışdı, P. dərhal gəlib gəncləri 
müdirin əlindən almışdı.

– Bunlar kimdir?
– Böyük alətlərə nəzarət edirlər, 

müdir.
“Cəsarətli adamlarmış” – gülə-gülə 

əsnəyərək demişdi. Sonra da “Gözlə 
bir”, – deyə P.-ni dayandırmışdı.

Gənc oğlanın ovucunu açıb, diqqətlə 
nəzərdən keçirmişdi. 

– Sən ata minmisən?
– Həə.
– Niyə?
– Uzun müddət mehtər işləmişəm. 

İmperator hipodromunda...
– Hmm... P. qıza üç litr sirkə içir, 

oğlanı da Kleytaya bağla, – demişdi.
Çılğın at Kleytayı ram edə bilən adam 

yox idi. Hələ dünən qadın jokeylərdən 
birinin boynunu qırmışdı. Elə bil 
çinidən hazırlanmış gəlincik servantdan 
düşmüşdü.

Adətən, gündəlik işlər qurtaranda 
müdirinə sadiq P. içmək üçün onun 
çadırına gəlirdi. İndi də o, içəri girən 
kimi oğlanla qızın sirk tamaşalarında 
işə yarayacağını dedi. Plan belə idi: 
nazik ip üzərində gəzən qız bilərək səhv 
addım atacaq və ipdən yıxılacaqdı. Atın 
üstündəki oğlan həmin an təsadüfən qızın 
düşəcəyi yerdə olacaq, onu qucaqlayacaq 
və atın üstündə səhnədə bir dəfə dövrə 
vurub çıxacaqdı. Elə planlayacaqdılar ki, 
tutmamağı mümkün olmasın. Oğlanı da 
yaraşıqlı hesab etmək olardı, ona görə də 
“Şahzadə” ləqəbi versəydilər, tamaşaçıları 
tamamilə ələ ala bilərdilər. 

P. planının hamısını müdirə danışdı. 
Müdir başını ağır-ağır tərpədərək P.-nin 
dediklərini təsdiqlədi və ona bir qızıl pul 
verdi. 

Cütlük on beş gün sonra artıq 
səhnədə idi. 

Bir ay ərzində isə bu nömrə 
izləyicilərin ən sevimli tamaşasına 
çevrilmişdi.

Bir gün fransızca təhsil verən bir 
məktəbin şagirdləri sirkə tamaşa etməyə 
gəlmişdilər.  Uşaqlardan biri tamaşada 
həyəcanlanaraq ikisinə də karamel 
atmışdı. Uşağın cibində təmiz əriyən 
karamel qızın saçlarından ağacdan asılı 

SİRK
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meyvə kimi sallanıb qalmışdı. Ona görə 
də qızın saçları bir-birinə yapışmış, onu 
Amazon döyüşçülərinə bənzətmişdi. 

Müdir cütlüyün işini çox bəyənirdi. 
Ancaq işə yeni başladıqları üçün çox da 
üz vermirdi. Qatı intizamın da faydası var 
idi; bu, cütlüyün sirkdə çalışdıqları üçün 
həyati təhlükəni anlamalarına kömək 
edirdi.

Tamaşaçıları salamladıqdan sonra 
səhnəni tərk edən müdir baş verənləri 
pərdənin arxasından izləməyə adət 
etmişdi.

Siqaret tüstüsü və insanların nəfəsi 
səhnənin üstündə sarımtıraq bir his 
kütləsi yaratmışdı. Minlərlə tamaşaçının 
görünüşü möhtəşəm idi. Hər şeyin 
üstünə kirli, qaranlıq və sonsuz bir örtük 
çəkilmişdi sanki. Bura sirkdə çalışanların 
kosmosu idi, hər an bu yerdə ulduzları 
parlaya bilərdi. Çadırın təpəsindən 
girən külək həmin yeri şişirdib, sağa-
sola yellədirdi. Dəniz balıqları kimi 
rəngbərəng bəzənmiş cütlük orada 
görünməyə başladı. O an dənizin 
dərinliklərindən qulaqbatırıcı alqış səsləri 
gəlirdi.

Bəzənmiş, yarıçılpaq adamla qadın 
bir anlıq öz ilahi gözəllikləri ilə bir-birini 
süzdülər. Sonra qaranlıqdan böyük bir 
yelləncək vaxtı təyin edən kəfgir kimi 
yellənməyə başladı. Heç dayanmadan...

Çadırın ən yuxarısındakı yırtıqdan 
dənizin göründüyü deyilirdi, amma 
bu günə qədər heç kim görməmişdi.  
Bununla belə, aylı gecələrdə dənizin 
səthindən hər yana skrumbiya balığı 
kimi mavi işıqlar yayılırdı.  Ay aradabir 
o yırtıqdan özünü göstərirdi. Bazar 
günləri gecə tamaşalarında yuxarıda 
gəzişən qadının sinəsi bütün bəyazlığı ilə 
toxunma paltarının altından görünürdü. 

Birdən-birə orkestrdən zil şeypur səsi 
gəldi.

Artıq o gənc cütlük səhnədə idi. 
Qız qat-qat tül ətək geyinmişdi. 

Yalın ayağına geyindiyi gümüş rəngli 
ayaqqabısından təhlükəli gözəlliyin 
ışıltısı yayılırdı. Gənc oğlan isə şahzadə 
kimi bəzənmiş, ulduz şəkilli aynalarla 

örtülü bənövşəyi rəngli smokinqi çiyninə 
atmışdı. Zirehə bənzəyən gümüş iplərdən 
tikilmiş bu paltarın sinəsində qızıl bir 
zambaq şəkli var idi.

Əl-ələ qaçaraq səhnəyə çıxdılar və 
tamaşaçıları salamladılar.

Alqış və çığırtı səsləri yüksəldi. Müdir 
tamaşaçıların gözlərinin heyranlıqdan 
yaşardığını görürdü. P. çiynindəki 
sarı-qara pencəyini yuxarı dartışdırıb 
özündənrazı formada gəlib müdirin 
kürəyini xəfifcə döyəclədi. Müdir fikir 
vermədi. Çünki o da tamaşaçılar kimi, 
demək olar ki, özünü unutmuş, ağzı 
açıq qalmışdı. Gözlərində insanın-insana 
duyduğu sevginin hənirtisi hiss olunurdu.

Gənclərin qaçdığını eşidəndə kədər 
hissi ürəyinin ən dərinliklərinə qədər 
işlədi. Ürəyində həmişə arzuladığı və 
görmək istədiyi mənzərə heç vaxt 
reallaşmayacaqdı. Qızın üstündə yeridiyi 
ip qırılır və yerə düşürdü. Onu xilas edə 
bilməyən şəhzadə isə tez atdan düşür və 
Kleytanın ayaqları altında qalırdı...

Müdir kreslosunda oturub bədbəxtliyi, 
taleyi və sevgi haqqında fikirləşdi. 
Dodaqları əsəbdən tir-tir əsirdi. 

Hirslə əlindəki siqarı bir yana, 
qamçını isə o biri yana atdı. Çadırdan 
çıxıb qərb istiqamətində quraq ərazilərdə, 
saman tayaları və çadırların arasından 
keçərək getdi. Aslanın kükrəməsi gecələri 
ərşə qalxan çıraq alovu kimi ucalırdı. 
Limanın yerləşdiyi dəniz isə ay və 
ulduzların səthinə düşdüyü üçün par-par 
parlayırdı. Sirkin böyük çadırı müxtəlif 
səslərin ağuşunda bir az yanpörtü 
dayanmışdı. 

Üç kölgə qapıdan keçərək müdirə 
yaxınlaşdı. Ortadakı uzunboylu adam P. 
idi. İki əli ilə qızın və oğlanın qollarından 
bərk-bərk tutmuşdu. 

– Qaçaqları tutmuşuq.
– Ay çox sağ ol... Xeyli əziyyət 

çəkmisən.
– Bu ikisi limanın yaxınlığındakı 

hotelin pulunu verə bilmədiklərinə 
görə dalaşıblar. Ciblərində qatara 
minmək üçün pulları olmadığından gedə 
bilməyiblər. Əlbəttə ki, əlimdən qaça 
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bilmədilər.
– Hmm... Lap yaxşı, lap yaxşı...
Müdir sözlərlə ifadə olunmayacaq 

qədər dərin bir nifrətlə ona baxan 
özündən yaşca balaca xainin, 
günəşin altında yatan köpəklər kimi 
xoşbəxtcəsinə baxan qaçağın üzünə 
tamaşa etdi. Amma o üzdə özünü 
günahkar bilən bir ifadə görmürdü. 
Diqqətini bir şey çəkdi. Qarşısındakı 
üzdə ancaq sürgünə göndərilmiş bir 
şəhzadənin üzündə ola biləcək kölgələr 
oynaşırdı. 

Pudrası axmış yanaqları, qurumuş 
dodaqları, saman sapına dönmüş 
saçları və rəngi solmuş qalstuku sakit 
üzünün cizgilərini qəribə şəkildə daha da 
dərinləşdirirdi. Onun gözlərində müdirin 
əvvəl heç vaxt dadmadığı, hətta heç 
düşünmədiyi bir qaçışın verdiyi kefin 
ışıltıları vardı. Müdir qaçışın özünün də 
nəcib bir hərəkət olduğunu düşünməyə 
başlamışdı. İçində güclənən qısqanclıqla 
boğuq səsi eşidildi: “Bu dəfəlik 
bağışlayıram. Ancaq bir də qaçmağa 
çalışsanız, sizi öldürərəm. Bunu yaxşı-
yaxşı beyninizə salın. P., bunları yeddi-
səkkiz dəfə qamçıla, sonra da mənim 
çadırıma gəl, sənə deyəcəklərim var”.

İki günlük istirahətdən sonra 
tamaşaçıların sevimli cütlüyü yenə də 
səhnədə idi. Sirk ağzına qədər dolmuşdu. 
Çadıra dayaq kimi vurulmuş şalbanlar tir-
tir titrəyirdi. Tamaşaçılar cəhənnəmdən 
gəlmiş kimi hərəkət etmir, səslərini belə 
çıxartmırdılar. Ancaq növbəti nömrə 
qurtaran kimi elə bil sehrdən azad olmuş 
kimi həyəcanlı uğultular eşidilməyə 
başladı.

Şahzadə və qız hər zamankı tək 
sevimli hərəkətlərlə tamaşaçıları 
salamladıqdan sonra səhnəni tərk etdilər.  
Qız ip nərdivanından çıxmağa başladı, 
oğlansa Kleytanın yəhərinə mindi.

Kleytanın alov kimi yerindən 
götürüldüyünü hamı hiss etmişdi. 
Ona görə də bugünkü nömrənin 
həmişəkilərdən fərqli olacağını başa 
düşmüşdülər. 

Hadisə deyilən şey mükəmməl bir 

nizam içərisində baş verir. Hətta gündəlik 
həyatımızdan belə daha nizamlı olur. 

Kleytanın dəlicəsinə qaçışında da 
insanlar o nizamın bir hissəsini görə 
bildilər.

Qız ipin üstündə gəzməyə başladı. 
İpin tam altına gələndə şahzadə həmişəki 
kimi yəhərin üstünə çıxaraq, cəld yüyəni 
çəkib atı dayandırdı. O anda Kleyta 
tərs istiqamətdə dayanmışdı. Yüyəni 
çəkiləndə yəhəri yuxarı qalxdı. Kleyta ani 
olaraq kişnədi və şahə qalxdı. 

Həmin an arxa ayaqları üzərində 
dayanan atın duruşunda insanlar taleyin 
ətrafında formalaşan o sirli, zərif səssizliyi 
hiss etdilər. Bu, ən ağrılı hadisələrə şahid 
olmuş bir güzgünün ətrafını bəzəyən 
istedadlı ustanın əlindən çıxmış Venesiya 
naxışlarına bənzəyən səssizlik idi. 

Şahzadə yerdəki qumların üstünə 
yıxıldı. Boynu qırılmışdı. Orkestr tez 
dayandı.Tamaşaçılar yerlərindən duraraq 
cəld səhnəyə axışdılar. Bircə nəfər də 
olsa yuxarıdakı ipin üzərində gəzən qıza 
baxmamışdı.  

Qız baş verənlərin fərqində idi. O,  
qaranlıq, bircə ulduz belə qalmamış göy 
üzündə, insanların nəfəsləri və siqaret 
tüstülərinin yaratdığı çənin arxasında baş 
verənləri dəqiqliklə izləmişdi. Görmüşdü 
deməkdənsə, anlamışdı desək, daha 
doğru olar. Aşağıya baxsaydı, ayağına 
xəfif də olsa, yana atardı. Amma 
kiçik gümüşü rəngli ayaqqabılarının 
təhlükəli işıltıları o xəfif addımı atmadı. 
O, rahatlıqla bu təhlükəli vəziyyətdən 
xilas ola bilərdi. Qızın bədəninin gəncin 
üstünə düşməsi kifayət edərdi. 

Ancaq qız qısa ətəyini yüngülcə 
titrədərək və o sıxıntılı vəziyyətə 
qatlaşaraq irəliləməyə davam etdi. 
Nəhayət, qarşı tərəfə keçməyi bacardı. 
İpi ilk dəfəydi ki, tamamilə keçmişdi. 
Aşağıda qışqırışan, bir-birini itələyən 
tamaşaçılar qızın ilk dəfə mükəmməliklə 
tamamladığı nömrəsinə baxmamışdılar. 
Təkcə müdir, onun müdir olduğunu 
vecinə almadan itələyən adamlara 
rəğmən, qızın ipin o başına qədər 
gedişini izləmişdi. Qız üzərindən keçdiyi 
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ipin qaranlıqda yellənişini izlədi. Həmin 
an aşağıda gəncin başına yığışmış 
insanların arasından sinəsindəki qızılı 
zanbağı gördü. Qız qüllənin ucunda 
kiçik gümüşü ayaqqabısının bir tayını 
dənizə girirmişcəsinə uğultular yüksələn 
qaranlığa uzatdı. Sonra ayağına 
bitişdirmək istəyirmişcəsinə, o biri 
ayağını da digərinin yanına qoydu.

Hər şeydən xəbərsiz izləyicilərin 
üstünə yekə bir gül buketi düşdü. Sirkin 
ən səs-küylü günlərindən hesab edilən o 
festival ab-havalı, tragik gecənin sabahısı 
P. arsız bir sima ilə müdirin çadırına 
gəldi. 

Müdir üzünü yuyurdu. P. üzünü 
sulu qulağa yaxınlaşdıraraq tələsik dedi: 
“Polisləri yola verdim. Şahzadənin 
ayağına yağ sürtdüyümü, Kleytaya enerji 
verən iynə vurduğumu başa düşmədilər”.

Müdir sevincini gizlətməyən qırış dolu 
üzü ilə gülümsəyərək, P.-nin ovucunu 
qızıl pulla doldurdu. Boşalmış kisəni 
silkələyərək dedi: “Çox əclaf adamsan. 
Belə müdhiş bir işə imza atırsan, ancaq 
əvəzində pul alaraq gördüyün işin 
mənasını bayağılaşdırırsan”. 

P. yaltaqcasına gülümsədi.  O, 
yaltaq gülüşünün qarşılığında müdirin 
üzündə narahat bir ifadə yarandığını 
görə bilmədi. “Hər nə isə... Sirk qurtardı 
day, – dedi müdir. – Beləliklə, mən də bu 

sirkdən qaça bilərəm. Üstəlik də şahzadə 
öləndən sonra...”

Həmin vaxt çadırın arxasından nal 
səsləri eşidilməyə başladı. P. pəncərəni 
açdı. Səhərin yavaş-yavaş ağarmağa 
başlayan üzündə bir zebra yük arabasını 
çəkirdi. Arabaya sınıq-salxaq iki tabut 
qoyulmuş, üstündə də əyri-üyrü xəttlə 
şahzadənin və qızın adları yazılmışdı. 
Arxasınca da heyvan tərbiyəçiləri, 
klounlar və akrobatlar sıra ilə gedirdilər.

Müdir əlini cibinə salaraq qara lentlə 
bağlanmış bənövşə dəstəsini çıxardıb, 
məktəbli uşağın qıza karamel atdığı kimi 
tabutun üstünə atdı.
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Dodağımda bir sevdanın kölgəsi...

OCAĞINDAN PERİK 
DÜŞMÜŞ…

Nə zamana, nə məkana sığmıram,
Bu dünyada yaşamıram elə bil.
Qarışıq səs kimi, son nəfəs kimi,
Tərsinəyəm, zildə bəməm, bəmdə 
zil.

Kədərimlə “göbəkkəsdi” kimiyəm,
Mən həsrətə yenik düşmüş 
adamam.
Bir ürəyin sazağından buz kəsən,
Ocağından perik düşmüş adamam.

Dodağımda bir sevdanın kölgəsi,
Gözlərimdə nisgil dolu baxış var.
Yanaqlarım qurumuş çay yatağı,
Ürəyimdə ağrılardan naxış var.

Gündüzləri sükut olan, lal olan,
Gecələri sayıqlayan adamam.
Mən qəmini boyun sevən zavallı,
Sevincini ayaqlayan adamam.

Alnımın yazısı səcdə zamanı,
Sürtülüb pozulan adamam bir az.
O qədər çoxam ki, təkliyimdə də,
Min yerə yozulan adamam bir 
az.

Bir addım irəli, üç addım geri,
Yaşamıram, yaşlanıram beləcə.
Mən ömrümün baharında, 
yayında,
Üşüyürəm, qışlanıram beləcə.

Öz ömrümdə fəsil- fəsil, ilbəil,
Heykəllənir, daşlanıram beləcə...

BURDA BİR YAĞIŞ YAĞIR…

Çölümdə oldu sükut, 
İçimdə qəm davası. 
Həsrət, kədər oxuyur, 
Yenə payız havası.

Burda bir yağış yağır,
Tut ucundan yerə gir. 
Gəlsən məni də çağır, 
Olmuşam əsir-yesir.

Bu işıqlı dünyada, 
Zülmət gözümü deşir.

poeziya
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Bütün həzin mahnılar,
Onsuzluqda birləşir.

Köksümdən ağrı damır,
Kədər də məndən bezir.
Adını zikr eləyib,
Şeir verirəm nəzir.

Onsuzluq dolu hər yer, 
Alçaltmır qürur məni.
Yollar da ki, tükənmir, 
Uzanır, yorur məni.

Payızın xəzəliyəm,
Dərd sovurur, qəm əsir.
Tökülürəm ömrümdən, 
Ruhumu şaxta kəsir.

Başımı göyə əyib,
Ona məktub yazıram. 
Kağızın sinəsində,
Fikrə məzar qazıram.

Şeirin kölgəsində,
Oturub gözləyirəm.
Saat gözümə baxır, 
Vaxt ölür, izləyirəm.

Burda bir yağış yağır,
Tut ucundan, yerə gir.
Gəlsən məni də çağır, 
Olmuşam əsir-yesir...

ƏN GÖZƏL QADINLAR…                                                
                                                                                   

“Ən gözəl qadınlar uzaqlarındı...”
  Vasif Zöhraboğlu

Yenə də gözəllik, yenə də günah,
Yenə ruha qədər sızıldayır ah.
Elə bilərəkmi yaradıb Allah?! 
Ən gözəl qadınlar-günahlarındı.

Fitrəti xaraba yaraşıqların,
Arxası zülmətdi gur işıqların.
Ən gözəl qadınlar-ayrılıqların,
Ən gözəl qadınlar-günahlarındı.

Dörd yandan savaba bürüsən belə,
Bilməzsən ölüsən, dirisən belə.
Ömrü girov qoyub, çürüsən belə, 
Ən gözəl qadınlar-günahlarındı.

Yüz dəfə çevirsən üzün, astarın,
Uzaqdan görsənər ləkəsi qarın.
Ən yaxşı kişilər - məzarlıqların,
Ən gözəl qadınlar - günahlarındı...

İKİMİZİN ŞEİRİ…

Dodaq susa, göz dillənə,
Alov sönə, köz dillənə,
Üstümə yüz göz zillənə,
Görməyə heç kimsə məni....
Oğurlanıb hər baxışdan
Sənin gözünə görünəm..

Əsir alıb bir gecəni,
Səmada ayı uyudaq.
Mürgüləyən sərçələri,
Pıçıltılarla  oyadaq.
Leysan yağa, əsə külək,
Üşüyüb sənə bürünəm.

Səsin gələ, qaçam sənə,
Sıxam köksümə, ağlayam.
Təkrarlayam dönə-dönə,
Səni sevirəm, ay Adam...
İşıq olmaq istədim lap,
Kölgəmiz boyu sürünəm.

Bircə buna sevinirəm,
Yüzlər içində birinəm.
Mən sənin bu kainatda,
Dayanacaq son yerinəm....
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KİÇİK HEKAYƏLƏR

Qoruqçu
(qısa hekayələr)

Qoruqçu İsrafil tağlardakı qarpız 
və yemişlərin iriləndiyini görəndə 

xeyli sevindi. Fikirləşdi ki, məhsul 
keçənilki kimi yenə bol olacaq, camaatın 
ağzı dada-tama gələcək. Bir yandan ürəyi 
açılsa da, digər tərəfdən qayğıları artırdı. 
Gərək gecə-gündüz bostandan qırağa 
getməyəydi. Çünki qarpız yetişən kimi 
uşaqlar bostana ayaq açacaqdılar. Ondan 
olsaydı, yeri çox əkib uşaqlara doyunca 
qarpız yedirdərdi. Sədrsə buna razılıq 
verməyərək, – “O torpaqlarda pambıq 
əkəcəyik, uşaqlar qarpız yeməsə də olar, 
əsas plandır, dahi rəhbərə söz vermişik”, 
– deyirdi. 

Keçən il uşaqlar qoruqçunun 
bostandakı alaçığını yandırmışdılar. İndi 
kölgələnməyə yeri də yox idi. Havalarsa 
yavaş-yavaş isinirdi. Gərək təzəsini 
düzəldəydi. 

Qoruqçu alaçıq düzəltməyə lap 
ertədən başladı. Kövşən yolunda 
sıralanmış söyüd ağaclarından qırdığı 
iri budaqların uclarını qəddiyib çarpaz 
vəziyyətdə yerə basdırandan sonra 
uclarını əyib bir-birinə bağladı. “Sütunlar” 
hazır olan kimi qobudan cəyən biçib 
alaçığın üstünə döşədi. İp atıb onu bir 

neçə yerdən möhkəm sarıdı. Alaçığın 
içini də hamarlayıb oturmaq üçün yer 
düzəltdi. Sonra yanını yerə qoyub siqaret 
yandırdı. Tüstüdən gözləri yaşardı. 
Baxışlarını uzaqlara – başı göylərə çatan 
qarlı dağlara dikib dərin fikrə getdi. Yaşı 
altmışı haqlasa da, bu günə qədər o 
dağlara getmək ağlına gəlməmişdi. Elə 
başı iş-gücə qarışmış, dəyirman daşı kimi 
yerində fırlanmışdı. 

Bostan onun üçün başqa bir dünya 
olsa da, ömrünün ahıl çağında eyni 
həyat tərzi onu bezdirmişdi. Harasa 
getmək, özünə başqa bir dünya tapıb 
yaşayış tərzini dəyişmək istəyirdi. Təzəcə 
başa düşmüşdü ki, bostana keşik çəkə-
çəkə həyatda çox şeylərdən məhrum 
olub. Ömrünün gözəl çağları bostanın 
qırağında keçib.

Elə bu fikirlər içində qoruqçunu yuxu 
apardı. Gözlərini yumar-yummaz özünü 
bayaqkı dağların zirvəsində gördü. Gördü 
ki, bu yerlər cənnətə oxşayır. Hər tərəf 
meşəlik və çəmənlikdir. Bulaqlar şır-şır 
axır, quşlar cəh-cəh vurub nəğmə oxuyur. 
İllərdən bəri bu dağlara gəlmədiyinə görə 
özünü xeyli qınadı. Birdən zirvədən aşağı 
boylananda gördü ki, uşaqlar bostana 
girib. Hövlnak yuxudan ayılıb gözlərini 
açanda qarpızlıqda heç kimi görmədi. 
Fikirləşdi ki, fırfıra kimi bir yerdə 
fırlandığı bəs edər. Gərək bostandan 
uzaqlaşıb zirvələrə çıxsın, gözəl yerlərdə 
yaşasın…

Bir neçə gündən sonra kəndə onun 
ölüm xəbəri yayıldı. İsrafili sağlığında 
gəzə bilmədiyi uca dağların ətəyindəki 
qəbiristanlıqda dəfn etdilər. Qoruqçu 
arzusuna ölümündən sonra qovuşdu. 

Sübh çağı

Təbiət vurğunu olan Akif həmişə 
səhərlər qoyun-quzunu örüşə ötürə-
ötürə Günəşin üfüqdən boylanmasına 
tamaşa etməkdən zövq alardı. Hava 
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işıqlandıqca kənddə səs-küy artır, itlər 
hürüşür, xoruzlar banlaşırdı. Həyətlərdəki 
təndirlərdən tüstü qalxır, yovşan qoxulu 
dərələrdə duman sürünürdü. Səhər-səhər 
Akifin gözləri qarşısında gözəl təbiət 
mənzərələri canlanırdı. 

Qoyun-quzunu örüşə ötürəndən sonra 
nəfəsini bir az dərən Akif yavaş-yavaş 
dərəyə endi. Axşamdan otların üstünə 
düşmüş şeh gözyaşı kimi yumrulanıb 
güllərin ləçəyindən, otların nazik 
gövdələrindən asılmışdı. Şehdən Akifin 
şalvarının ətəkləri islanmışdı.  

Quşların həzin nəğməsi dalğa-dalğa 
çöllərə yayılırdı. Kəpənəklər qanadlarını 
asta-asta tərpədib uçuşurdular. Akif 
dərənin ən hündür yerində ayaq 
saxlayıb qarşısındakı gözəl mənzərənin 
seyrinə daldı. Qızaran üfüqdən günəşin 
ilk şəfəqləri asıla qalıb “yellənirdi”. 
Göyün üzündə süzən bir topa bulud 
sanki kəpənəklər kimi uçuşub Günəşi 
salamlayırdı. Dəqiqələr, anlar arxada 
qaldıqca üfüqün qızartısı da artırdı. 
Getdikcə sıxlaşıb çoxalan şəfəqlər hər 
tərəfə yayılırdı. Sonra Günəş asta-asta 
yer üzünə boylandı. Göz qamaşdıran 
parlaq şəfəqlər bircə anda ətrafı nura 
boyadı. 

Akif sübh çağı gördüyü bu 
mənzərədən zövq ala-ala evə qayıdırdı. 
Günəşin şəfəqləri ürəyinə, qəlbinə 
düşdüyündən canı, qanı coşmuşdu. 
Sabah yenə də həvəslə Günəşin 
doğmasına tamaşa edəcəkdi. Akif 
istəyirdi ki, həmişə Günəşlə hamıdan 
birinci o salamlaşsın. Çoxları onun bu 
hərəkətinə pis baxırdı. Akif isə heç kimə 
məhəl qoymadan hər gün səhər-səhər 
ürəyini, qəlbini günəşin al şəfəqləri ilə 
yuyurdu...

Yolçu

Biçin vaxtlarında dən üyütmək üçün 
dəyirmanda həmişə sıxlıq olurdu. Gərək 
əl-ayağa düşüb əvvəlcədən növbə 
tutaydın. Xəlil kişi də bir neçə gün idi 
arvadı Salatının qurudub kisəyə yığdığı 
dəni aparıb dəyirmana qoymuşdu. 

Növbəsi səhər lap ertəyə düşmüşdü. 
Dəyirman da qonşu kənddə idi. Xəlil kişi 
gecikməmək üçün yuxudan lap ertədən 
oyandı. Çörəyini yedi, atını minib yola 
düşdü. Atın nallı ayaqları yerə dəydikcə 
asfaltdan qopan ritmik çaqqaçaq səsləri 
səhərin sakitliyində aydınca eşidilirdi. 
Aşağı məhəllədən keçəndə Nabat arvad 
əlində bir neçə beçə yolunun üstünə çıxıb 
dedi:

– Ay Xəlil qağa, sabahın xeyir. Sən 
Allah, o atı bir hovur saxla, bu beçələri 
kəs ver maa. Gədə büyün Bakıdan 
gələcək, ona yaxşı bir yemək hazırrıyım.

Xəlil kişi tələssə də dul arvadın sözünü 
yerə salmadı. Beçələrin qanadlarını 
cütləyərək bir-bir ayağının altına qoyub 
yönünü qibləyə çevirib kəsdi. İşini 
qurtarıb əlinin qanını yuyub ata minmək 
istəyirdi ki, birdən Nabatın kiçik qızı 
Təhminə ağlaya-ağlaya yanlarına gəlib 
dedi:

– Ana, ana inəyimiz tövlədə yıxılıb 
çabalayır. Deyəsən, ölür.

– Yox, ay qızım, qorxma, ölmür, 
doğur.

Nabat arvad tələsik tövləyə qaçdı. 
Xəlil kişi də onun arxasınca yüyürdü. 
İçəri girəndə gördülər ki, yerə döşənmiş 
heyvan zarıyıb səs salsa da, gözləri 
hədəqəsindən çıxsa da, doğa bilmir. 
Bunu görəndə Nabat arvad ona ağız 
açıb: “Ay Xəlil qağa, sən Allah, get mal 
doxturu Tələti gətir, bu inəyə baxsın. 
Birinci qarnıdı deyinən yazıq heyvan 
çətin doğur. Neçə vaxtdır ağartısız 
qalmışıq, gözümüzü ona dikmişik. O da 
ölsə, biz batdıq”, – dedi.

Xəlil kişi iki daş arasında qalmışdı. 
Bilmirdi ki, neyləsin. Dəyirmanda 
növbəsi çatmışdı, burada da dul arvadın 
xahişini yerinə yetirmədən getməyi 
kişiliyinə sığışdırmırdı. Bilirdi ki, bu 
qapıdan baytar girməsə, inək öləcək, 
ailə ağartısız qalacaq. Tələsik ata sıçrayıb 
Tələtin qapısına çapdı. Onu tərkinə alıb 
gətirdi. 

İnəyin doğması xeyli çəkdi. Hər şey 
salamatlıqla qurtardı. Gün qalxmış, hava 
isinmişdi. Nabat arvad ona xeyli dil-ağız 
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elədi. Xəlil kişi atı dördnala çapıb getdi. 
Yolboyu fikirləşirdi ki, yəqin onun vaxtı 
çoxdan keçib. İndi gərək təzədən növbə 
tutsun. Bu da bir neçə gün çəkəcəkdi. 
Asfaltdan kövşən yoluna dönüb 
dəyirmana çatdı. 

Cır-cır cırıldayan köhnə qapıdan 
içəri girəndə gördü ki, ondan əvvəl dən 
üyüdən Nofəl hələ də dəyirmandadır. 
Dəyirmançı Əbdül də onun yanında 
dayanıb. Xəlil kişi fikirləşdi ki, yəqin 
gecə su kəsilib, dəyirman işləməyib. Ona 
görə də Nofəl bu vaxtda qalıb. Deməli, 
növbəsi hələ keçməyib. Yaxınlaşıb 
sevincək salam verdi. Onun salamını bir 
az soyuq alan Nofəl narazılıqla dilləndi:

– Ay Xəlil, harada yatıf qalmısan? 
A kişi, niyə gəlif çıxmırsan? Öz dənimi 
üyüdüb qurtardım. Gördüm gəlif 
çıxmırsan, uşaqları yola salıf sənin 
buğdanı təhnəyə töhdüm. Budur e-ee, 
axırıdır. Day üyüdüf qurtarmışam. 

Xəlil kişi xeyli dil-ağız edib başına 
gələnləri ona danışdı. Sonra un taylarını 
ata yükləyib yola çıxdılar. Xəlil kişi 
Nabatın qapısının ağzından keçəndə 
ağ bir buzovun büdrək ayaqlar üstündə 
həyətdə gəzdiyini görüb sevindi.                 

Həyata dönüş

İki gün əvvəl həkimlə söhbətdən sonra 
İrşad yaşamağa son ümidini də itirdi. 
Dərdinə əlac tapılmırdı. Tibb elmi onun 
xəstəliyi qarşısında aciz qalmışdı. İynə 
vurdurmaqdan, dava-dərman atmaqdan 
da təngə gəlmişdi. Nə ölən kimi ölür, nə 
də qalan kimi qalırdı. 

Tez-tez başından küt ağrılar tutur, 
ağız-burnundan qan gəlir, huşunu itirirdi. 
Bir müddətdən sonra da ayılıb heç nə 
olmamış kimi ayağa qalxırdı. Xəstəliyinə 
görə ailə də qura bilməmişdi. Hərdən 
ağlından özünə qəsd etmək keçirdi. 

Evdə də hamı onun xəstəliyindən 
bezmişdi. Günlərin birində qərara gəldi 
ki, baş götürüb səhralara getsin. Çöllərdə 
ölüb qurd-quşa yem olsun. Evdəkilərə 
bir parça kağız yazıb qoydu ki, həyatdan 
bezib, yaşamaq istəmir, onu heç yerdə 

axtarmasınlar. Sonra əlinə bir ağac 
götürüb ucsuz-bucaqsız çöllərə üz tutdu. 
Gecələri qayaların oyuğunda yatdı. 
Səhərlər yuxudan oyanıb yoluna davam 
elədi. Ayaqları onu hara aparırdısa, 
ora da gedirdi. Aclığını yatırtmaq üçün 
əlinə nə gəldi yeyirdi. Otlardan birini 
ağzına qoyanda onun acı olduğunu 
hiss elədi. O otdan bir az da çox yedi 
ki, bəlkə zəhərlənib tez ölər, canı bu 
əzab və ağrılardan qurtarar. Qarşısına 
çıxan quş yumurtalarını yeməkdən də 
imtina etmirdi. Susuzluqdan dodaqları 
çatlamışdı. Halsızlıqdan addım ata 
bilmirdi. Birdən yerə yıxılıb özündən 
getdi. Ağzından, burnundan qan gəldi…

Ayılanda gördü ki, günün batmağına 
az qalır. Olub-qalan gücünü toplayıb 
ayağa qalxdı. Asta-asta yoluna davam 
elədi. Dərədən aşağı düşəndə qoyun 
sürüsü gördü. İtlər hürüşüb üstünə 
cümdular. Çoban onlara acıqlanıb 
qabaqlarını aldı. İrşad asta-asta çobanın 
yanına çatdı. Çörək yeyəndən sonra 
başına gələnləri ona danışdı. Çoban 
Məhəmməd İrşada məsləhət gördü ki, 
heç yana getməyib onlarla qalsın. Bəlkə 
heç başına bir iş gəlməyəcək. Elə bu 
çöllərin təmiz havası, pencəri, tərəsi, gül-
çiçəyi ona dərman olacaq. İrşad çobanın 
məsləhətinə qulaq asıb onun yanında 
qaldı. Səhər-axşam qoyun, keçi südü 
içdi, qabağına keçən ot-ələfdən yedi. Bir 
neçə həftə beləcə ötdü. Günlər arxada 
qaldıqca İrşad özünü yaxşı hiss edirdi. İki 
gün idi heç ürəkkeçməsi də tutmurdu. 
Buna görə də çobanın yanında qalmayıb 
evlərinə döndü. 

Doğmaları, yaxınları İrşadı sapsağlam 
görəndə sevindilər. Bir müddətdən sonra 
onların həyətlərindən toy səsi də gəldi. 

Tənbəlin yuxusu

Çox tənbəl olan Kərəm həmişə 
iş-gücdən qaçardı. Nə qədər iş təklif 
etsələr də, ərindiyindən ayağını heç 
yerə atmazdı. Yalnız yatıb şirin yuxular 
görərdi. Axır ki, bir gün ürəkləndi, 
tənbəlliyini bir qırağa qoyub işə çıxdı. 
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Axşam evə yorğun qayıdan Kərəm bir 
tikə çörək yeyib yerinə girdi. Gözlərini 
yumar-yummaz yuxuya getdi. Yuxuda 
gördü ki, yaxşı maaş verən bir idarədə 
işləyir, məhəllədəki mağazalara borclarını 
ödəyir. Ev alıb ailəsini kənddən şəhərə 
gətirir. Uşaqları geniş, işıqlı və yaraşıqlı 
otaqlarda yaşayır. Kərəm onlara təzə 
kostyum, ayaqqabı, palto alır. İndi özünü 
lap ağıllı hiss edir. 

Evlərinə yaxşı bazarlıq edib geri 
qayıdanda oğrular yolda qabağını kəsib 
pulunu almaq istəyirlər. Kərəm əziyyətlə 
qazandıqlarını onlara verməkdən boyun 
qaçırır. Tərslik etdiyini görən oğrular 
onun üstünə bıçaq çəkib öldürməklə 
hədələyirlər. Kərəm qışqırıb yoldan 
keçənləri köməyə çağırır. 

Səsinə ayılıb gözlərini açdı, yuxu 
gördüyünü biləndə yaman kədərləndi. 
Öz-özünə “Kaş bütün bunlar həqiqət 
olaydı” – dedi. Gözlərini ovuşdura-
ovuşdura əlini atdı ki, işığı yandırsın. 
Gördü ki, ödəniş eləmədiyinə görə 
işıqlarını kəsiblər. Kibritin dənəsini çəkdi 
ki, şamı alışdırsın. Gördü ki, şam da 
yanıb qurtarıb. Əlini cibinə apardı ki, 
gedib mağazadan təzəsini alsın. Gördü 
ki, cibində bir qəpik də pulu qalmayıb. 
Evi xeyli axtarıb yarısı yanmış bir şam 
tapdı. Onu yandırıb zəif işığında bir az 
oturdu. Başı yaman ağrıyırdı. Bir stəkan 
çay içib şirin yuxular görmək üçün yerinə 
girdi.

…Onun xorultusu darısqal və qaranlıq 
otağı başına götürmüşdü. 

Deyəsən, tənbəl Kərəm yenə də şirin 
yuxu görürdü… 

Dilimizi bilən cin

İndiyə qədər cinlər haqqında çoxlu 
rəvayətlər eşitsəm də, onların varlığına 
inanmağı heç vaxt ağlıma gətirməmişəm. 
Kompüter əsrində yaşadığımız indiki 
zəmanədə isə bəzi avamların hələ 
də cinlərə inandıqları məni yaman 
təəccübləndirir. 

Nahar fasiləsindən otağa təzəcə 
qayıtmışdım ki, iş yoldaşım Azər 

gözlənilmədən məni sorğu-suala tutdu:
– Sən cinlərə inanırsan?
– Yox, necə bəyəm?
– Budur e-ee, televizorda cin 

göstərirlər. Bir cadugər oğlan yaşlı kişinin 
bədəninə soxulmuş cini çıxarır.

Tələsik ekrana boylandım. Gördüm 
ki, doğrudan da, saqqallı cavan  bir 
oğlan əlindəki təsbehi tez-tez irəli-geri 
şaqqıldada-şaqqıldada qəribə səslər 
çıxararaq yaşlı, kök kişinin ora-burasına 
əl gəzdirib qəzəblə qışqırır:

– Ey cin, tez elə, çıx bu kişinin 
canından! Orada çox ləngimə, rədd ol 
burdan! Xıxxxx, pıxxxx, çıxxxx, kıxxxx, 
tıxxxx!…

Guya bədənində cin olan adam 
divanın üstünə uzanıb çox narahat 
olduğunu göstərir. Gah huşunu itirir, 
gah da özünü pis hiss edir. Elə hey 
hıqqıldayıb zıqqıldayır. Cadugər 
sakitləşmək bilmədən əsəbi halda cinə 
təpinir. Deyəsən, Azərbaycan dilini 
“bilən” cin yumşalır. Xox gəlmələrin 
qarşısında çox duruş gətirməyib həmin 
adamın bədənindən çıxıb studiyanın 
mətbəxindəki stəkanları sındırıb 
pəncərədən çölə atılır. Fikirləşirəm ki, 
görəsən, cin Azərbaycan dilini harada 
öyrənib, hansı məktəbdə oxuyub? 
Müəllimi kim olub?  

Bədənindən cin çıxmış adam qəfil 
ayılaraq, özünü yaxşı hiss etdiyini 
deyir. Bu səhnəyə baxdıqca adam 
həm ağlamaq, həm də gülmək istəyir. 
İyirmi birinci əsrdə adamların bu qədər 
avam olub cəhalətə uyduqlarına heç 
inanmağım gəlmir.  

O gün saytların birində həmin 
saqqallı cadugərin xəstəxanada uşağın 
bədənindən cini necə “məharətlə” 
çıxardığını göstərirdilər. Xəbərimiz yox 
imiş. Deyəsən, cinlər şəhərimizə hücüm 
çəkərək adamların canına daraşıblar. 
Məzən olsun sənin, ay cadugər, 
hərəkətlərinlə, sözlərinlə məni yaman 
güldürdün. 

Allah sizə ağıl versin, ay cinlərə 
inananlar!
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Dağlar qoynuna sığınan 
“Üç məkan”

Sentyabr ayı demək olar ki, bütün dünyada teatr mövsümünün 
baş-lanğıcı sayılır. Sentyabr həm də əksər ölkələrdə yeni tədris 
ilinin başlanğıcıdır. Teatr mövsümü ilə dərs ili arasında bu oxşarlıq 
qəribə görünmür? Bəlkə də... Amma o da var ki, səhnədən 
sərgilənən həyat dərsləri ilə sinif otağında tədris edilən dərsin 
arasındakı fərq nə qədər çox  olsa da, oxşar cəhəti də yox deyil: hər 
ikisi yaşamağı, bu fani dünyada keçirəcəyin acılı-şirinli həyatdan 
baş çıxarmağı öyrədir.

DİQQƏT! 

Dərsə başlayırıq, yaxud dairəni genişləndiririk
Elə bu il ölkəmizdə dərs ilinin ilk günü 

milli teatr mövsümünün başlanğıcı ilə 
yanaşı,  həm də 2014-cü ildə Şəkidə 
təməli qoyulmuş, artıq ikinci dəfə 
keçirilən Beynəlxalq Teatr Festivalının 
açılış gününə təsadüf etdi. Qürur 
verən məqam o idi ki, ötən festivaldan 
bəri Azərbaycanı maddi sıxıntılarla 
qarşı-qarşıya qoyan iki devalvasiya, 
gərginləşən iqtisadi durum, təxirə salınan 
bir sıra ölkə və dünya əhəmiyyətli 
layihələrin fonunda Şəki festivalı necə 
deyərlər, “bir atımlıq barıt” olmadığını 
sübuta yetirdi. Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə 
Şəki şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə 
təşkilatçılığı ilə baş tutan teatr festivalı 
nəzərdə tutulduğu kimi, iki ildən sonra 

eyni vaxtda  eyni bölgədə keçirilməsi 
ilə davamlı olacağına bir ismarıc verdi. 
Üstəlik, festivalın beynəlxalq dairəsi 
də xeyli genişləndi və tamaşaların janr 
müxtəlifliyi artdı. Əgər 2014-cü ildə 
keçirilmiş I festivalda Azərbaycan daxil 
olmaqla cəmi 3 ölkə iştirak edirdisə, II 
festivalda 7 ölkənin (festivalın sonuna 
yaxın məlum oldu ki, Türkiyəni 
təmsil edən İstanbul Bələdiyyə Teatrı 
təşkilatçılardan asılı olmayan səbəblərə 
görə “Üç məkan”a qatıla bilmir - G.M.) 
iştirakı nəzərdə tutulmuşdu. Festivalın 
direktoru, tanınmış teatr xadimi və 
təşkilatçısı Şaiq Səfərovun dediyinə 
görə, təşkilat komitəsinə 28 ölkədən 
45 teatr kollektivi iştirak etmək 
istəyini bildiribmiş.  Seçim  festival 
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səhnələrinin texniki imkanları və tamaşa 
iştirakçılarının sayına qoyulan tələblər, bir 
də festival izləyicisini eyni janr və oxşar 
istiqamətli səhnə əsərləri ilə yormamaq 
prinsipi ilə aparılıb. Beləliklə, Azərbaycan 
(5 kollektiv), Gürcüstan (2 kollektiv), 
İran, BƏƏ, Ukrayna, Rusiya (hər biri 
1 kollektiv) dövlətinin teatr  aləmi fərqli 
tamaşalarla təmsil olundu. Düzdür, vaxt 
məhdudluğu və maliyyə resurslarının 
həddən artıq geniş olmaması festivala 
buyurmuş kollektivlərin əvvəldən sonadək 
“Üç məkan”da qalmasına  imkan 
verməsə də, hər hansı kollektiv heç 
olmasa, başqa bir kollektivin çıxışını seyr 
etmək imkanı qazanmışdı. Dediyimiz 
odur ki, görüb-götürməli, öyrəniləsi nəsə 
var idi.  
    Buradaca bir haşiyə də çıxaq ki, 
festivala “Üç məkan” ismi təsadüfən 
verilməmişdi. Nəzərdə tutulmuşdu ki, 
tamaşalar təkcə Şəkidə deyil, həm də 
Mingəçevirdə və Bakıda oynanılsın. 
Planlaşdırıldığı kimi, İran İslam 
Respublikasının “Neğab teatrı”, Gəncə  
Dövlət Dram Teatrı və S.Vurğun adına 
Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı 
Mingəçevirdə, digər kollektivlər Şəkidə, 
nəhayət, İstanbul teatrı Bakıda çıxış 
edəcək.  

ŞƏKİ – 

FESTİVALLAR ŞƏHƏRİ
Bilənlər bilir, bilməyənlərə də deyək 

ki, 2016-cı ildə Şəki - Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı elan edilib. Gözəl 
təbiəti, dadlı mətbəxi, işgüzar və təmkinli 
əhalisi olan bu qədim şəhər artıq 
neçə ildir ki, dörd (!) beynəlxalq sənət 
festivalına ev sahibliyi edir. Bu üzdən 
TÜRKSOY təşkilatının teatr direktorları 
şurasının növbəti toplantısının Şəkidə 
keçirilməsi, həm də “Üç məkan” 
günlərinə təsadüf etməsi tamaşa sayı 
baxımından iştirakçıların sayını artırmasa 
da, hər halda festivalın miqyasının 
bir qədər də genişlənməsinə xidmət 
etdi. Digər tərəfdən, bu ildən etibarən 
Azərbaycan teatr direktorlarının bu 
Bilənlər bilir, bilməyənlərə də deyək 
ki, 2016-cı ildə Şəki - Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı elan edilib. Gözəl 
təbiəti, dadlı mətbəxi, işgüzar və təmkinli 
əhalisi olan bu qədim şəhər artıq 
neçə ildir ki, dörd (!) beynəlxalq sənət 
festivalına ev sahibliyi edir. Bu üzdən 
TÜRKSOY təşkilatının teatr direktorları 
şurasının növbəti toplantısının Şəkidə 
keçirilməsi, həm də “Üç məkan” 
günlərinə təsadüf etməsi tamaşa sayı 
baxımından iştirakçıların sayını artırmasa 
da, hər halda festivalın miqyasının 
bir qədər də genişlənməsinə xidmət 
etdi. Digər tərəfdən, bu ildən etibarən 
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Azərbaycan teatr direktorlarının bu 
şuradakı təmsilçisi  S.Rəhman adına 
Şəki Dövlət Dram Teatrının direktoru, 
Əməkdar mədəniyyət işçisi Hikmət 
Nəbilidir.  
    Azərbaycan, Qazaxıstan, 
Türkmənistan, Qırğızıstan və Qaqauz 
teatr rəhbərlərinin mətbuat üçün bağlı 
olan toplantısının nəticələrini bilmək 
də maraqlı idi. Hər necə olsa, biz, Şəki 
festivalını işıqlandırmaq missiyası ilə 
səfərə çıxmış mədəniyyət yazarları teatr 
havasına köklənmişik.  Bu barədəsə 
Azərbaycanın TÜRKSOY-dakı təmsilçisi, 
toplantını  idarə edən Elçin Qafarlı desin: 
     - Beşinci toplantımız da başa 
çatdı. Hər iştirakçı öz ölkəsindəki teatr 
həyatı ilə bağlı məlumat verdi, mövcud 
problemlərdən,  qazanılmış uğurlardan 
danışdı. Şura üzvləri şuranın işi ilə 
əlaqədar öz təkliflərini irəli sürdülər. 
Qarşıda bizi bir sıra yubileylər, teatr 
festivallarının keçirilməsi gözləyir. 
Məsələn, Qazaxıstanın nümayəndəsi, 
Mangıstau vilayəti N.Janturin adına  
Musiqili Dram Teatrının direktoru 
Nurniyaz Muxanov təklif etdi ki, 2018-ci 
ildə Aktau şəhərində Xəzəryanı ölkələrin 
teatr festivalı keçirilsin. Biz bu təklifi 
müzakirə üçün qəbul etdik. Müzakirə 
zamanı bu festivalın hər il növbə 
ilə beş Xəzəryanı dövlətdən birində 
keçirilməsi ideyası da  yarandı. Təbii 
ki, festivalın parametrlərini müəyyən 
etmək, ona hazırlaşmaq üçün xeyli 
vaxtımız var. Karakanda S.Seyfullin 

adına Qazax Dram Teatrının bədii 
rəhbəri Dunay Yespayev isə təklif etdi ki, 
teatr festivalları zamanı görkəmli teatr 
xadimlərinin iştirakı ilə ustad dərsləri 
keçirilsin.  
     T.Abdumomunov adına Qırğızıstan 
Akademik Milli Dram Teatrının 
direktoru Temirlan Smanbekov isə bizi 
teatrın noyabrın 1-də keçiriləcək  90 
illik yubileyinə dəvət etdi. Həm də 
məlumat verdi ki, onların TÜRKSOY-un 
təklifinə əsasən hazırladıqları  “Korkud 
Ata” (“Dədə Qorqud”) tamaşasının 
premyerası bu ayın sonlarına təyin edilib. 
Sonra isə həmin tamaşanı TÜRKSOY 
üzrə keçiriləcək hər hansı festivalda 
göstərməyə hazırdırlar.  
     Bilirsiniz ki, qaqauz teatrı çox gəncdir. 
Bu teatrın cəmi 19 yaşı var. TÜRKSOY 
çərçivəsində əməkdaşlığın ilk nəticəsi 
onların ürəyincə olub. Teatrın direktoru 
Mihail Konstantinov bildirdi ki, onlar 
artıq “Öldür məni, canciyər” tamaşası 
ilə beynəlxalq festivallara qatılmaq 
niyyətindədirlər. Qaqauz teatrına kömək 
göstərmək bizim borcumuzdur.  
      S.Niyazov adına Balkanabad 
(Türkmənistan) Vilayət Dram Teatrının 
direktoru Ovezmurat Turşekov isə bildirdi 
ki, indiyədək onların heç bir beynəlxalq 
teatr əlaqəsi olmayıb.  Onlar TÜRKSOY 
xətti ilə rejissor və rəssam mübadiləsinə, 
digər türkdilli dövlətlərin yazarlarının 
əsərlərini tamaşaya qoymağa hazırdırlar. 
Bu toplantıya ev sahibliyi edən 
Azərbaycana gəlincə, Şəki Dövlət Dram 
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Teatrın inkişafı naminə çalışanlar gələcək 
üçün işləyənlərdir. Belə baxanda deyirsən 
ki, tamaşanı oynadılar, sonra da çıxıb 
getdilər. Amma bu gün teatra gələn 
adamlar sabah az da olsa, yaxşılığa 
doğru dəyişəcəklər: daha həssas, daha 
nəcib, mənən daha zəngin olacaqlar! 
Çünki teatr - gələcəyə, gəncliyə qoyulan 
sərmayədir. Belə sərmayə heç vaxt itib 
batmır.

Teatrının direktoru Hikmət Nəbili də belə 
bir təklif verdi ki, TÜRKSOY-un ortaq 
teatrı yaradılsın, həmin teatrda da təşkilat 
üzvü olan ölkə dramaturqlarının əsərləri 
oynanılsın. Belə bir teatrın yaradılması 
çox böyük maliyyə tələb etdiyi üçün, şura 
üzvləri ilə belə bir qərara gəldik ki, öz 
çalışmalarımızı hər hansı teatrın nəzdində 
belə bir teatr yaratmaq, müştərək layihə 
hazırlamaq istiqamətində qura bilərik.  
    Teatr direktorları şurası artıq neçə 
ildir ki, fəaliyyət göstərir. Bununla 
əlaqədar toplantıda ortaq bir loqonun da 
qurulması barədə təklif verildi. Bizim çap 
məhsullarımızın üstünə vurulacaq loqo ilə 
bağlı təkliflər üçün  üzv ölkələrə müraciət 
edəcəyik.       
    Festival  ona qatılan iştirakçılar,  həm 
də qonaqlarla maraqlıdır. Budəfəki 
festivalın teatr fədaisi ifadəsinin çox 
yaraşdığı bir qonağı da var idi. Rusiyanın 
tanınmış teatr tənqidçisi və salnaməçisi, 
Əməkdar mədəniyyət işçisi Valentina 
Fyodorova. İlk dəfə Azərbaycana 
yolu düşən, üstəlik, paytaxtdan xeyli 
uzaqdakı bir bölgə şəhərində keçirilən 
festivalda iştirak edən Valentina 

Gələcəyi düşünürsənsə,
teatra sərmayə qoy!

Borisovna “Üç məkan” və ümumiyyətlə, 
maliyyə sıxıntılarının kassa gəliri vəd 
etməyən mədəniyyət tədbirlərinə vəsait 
xərcləməkdən çəkindirdiyi bir zamanda 
teatr festivalının keçirilməsinə uzaqgörən 
münasibətini dilə gətirdi:  
     – Xalqının gələcəyini düşünənlər teatr 
festivalı keçirməyin əziyyətinə qatlaşırlar. 

Operadan fank-
futurizmədək

Gözləriniz sizi aldatmır. Bəli, bəli, 
Şəkidəki festivalda opera tamaşası da 
oynanıldı. Həm də hətta peşəkarların 
belə ağlına gəlməyən tərzdə opera 
əsəri. Üstəlik, bu tamaşanı “Üç 
məkan”da numayiş etdirən Gürcüstanın 
N.Dumbadze adına Peşəkar Dövlət 
Gənclər Teatrı C.Rossininin “Sevilya 
bərbəri” operasını italyan dilindəki 
ariyaları Azərbaycan dilindəki mətnlə 
təqdim etdi. Şəkili uşaqların böyük 
maraqla qarşıladığı tamaşadan sonra 
layihənin prodüseri Quri Zakareişvili ilə 
söhbət etdik:  
   – Uşaqlara klassik musiqini, operanı 
sevdirmək üçün bu janrı onların 
anlayacağı tərzdə çatdırmaq lazımdır. 
Statistika sübut edir ki, insanların kiçik  
yaşlarından klassik musiqi dinlədiyi 
ölkələrdə cinayət hadisələrinin sayı 30 
faiz aşağı olur. Bizdə, coşğun təbiətli 
qafqazlıların yaşadığı cəmiyyətdə də 
bu, vacibdir. Həm də biz belə qərara 
gəldik ki, ən məhşur əsərlərə müraciət 

110 USTAD dərgisi \ Sentyabr 2016



teatr

edək. Bilirsiniz, az qala bütün uşaq 
nağılları  sevənlərin qovuşması ilə bitir. 
Üstəlik, C.Rossininin  “Sevilya bərbəri” 
operasının musiqi motivləri hər kəsə 
tanışdır. Buna görə də, biz onu seçdik. 
Aparıcı aktyorun operanın məzmununu 
danışması ilə opera parçalarının bir-birini 
əvəzləməsi ilə birlikdə bütün tamaşa 
cəmi 40 dəqiqə çəkir. Bizcə, böyük və 
klassik musiqi ilə ünsiyyət üçün bu qədər 
vaxt kifayətdir.Operanın lent yazıları 
arasından dahi Mariya Kallasın Rozina 
partiyasını ifa etdiyi lentə üstünlük 
verdik: uşaqlara hər şeyin yaxşısını 
vermək lazımdır.  Teatrın truppası ikidilli 
olduğu üçün tamaşanı əvvəlcə gürcü 
və rus dillərində hazırlamışıq. Sonra 
öyrəndik ki, Tbilisidə və paytaxta yaxın 
bölgələrdə yaşayan azərbaycanlı uşaqlar 
da bu tamaşaya baxmaq istəyirlər, amma 
dil maneəsi var. O zaman fikirləşdik 
ki, niyə bu tamaşanın başqa dillərdə 
də versiyasını hazırlamayaq? Tbilisi 
televiziyasındakı Azərbaycan dilində 
xəbər buraxılışını hazırlayan dostlara 
müraciət etdik, onlar da mətni çevirdilər. 
Tbilisidəki H.Əliyev adına Azərbaycan 
Dövlət Dram Teatrının aktyor-rejissoru 
Turqay Vəlizadə həm Azərbaycan, 
həm də turk dilində tamaşanın mətnini 
səsləndirdi.  Tamaşanın ingilis dilində də 
versiyası var. 

Bax, belə. Sonra şikayətlənirik ki, 
milli teatrların xaricə çıxmaq imkanı 
məhduddur. Sadəcə, məhdudiyyət 

çərçivəsini qırmağa cəhd göstərmək 
gərəkdir, vəssəlam. 

Festivalda çıxış edən Ukraynanın 
Xarkov şəhərindən gəlmiş “Gözəl 
çiçəklər” və Moskvanın “Tvikster” 
teatr truppası cavan teatr sənətçilərinin 
təşəbbüsü ilə yaradılmış müstəqil 
truppalardır. Ukraynalılar pantomim 
və kölgə teatrı effektlərinə üstünlük 
vermişdilərsə, rusların tamaşasında 
həm xoreoqrafiya, həm də müasir 
texnologiyalara, 3D görüntü effektinə 
geniş yer verilmişdi. Bu kollektivlərin 
çıxışlarında bir ümumi cəhət diqqətdən 
yayınmadı: səhnələşdirilən tamaşanın 
müəllifi də, quruluşçusu da, ifaçısı da  
özləridir. Ola bilsin ki, XXI əsrin teatrı 
bu inkişaf yolu ilə gedəcək, klassik 
və ənənəvi teatr öz yerini büsbütün 
eksperimental teatra güzəştə gedəcək. 
Bunu gələcək göstərəcək. Bu gün isə… 

Festival başa çatdı. Yaşasın festival!
Doqquz gün ərzində turist və ziyarətçi 

bolluğuna alışmış gözəl və qədim Şəki 
II dəfə Beynəlxalq Teatr Festivalına ev 
sahibliyi etdi. Festivalın davamı olarsa, 
ardıcıllıq pozulmazsa, artıq üçüncü-
dördüncü “Üç məkan”dan sonra Şəki 
dünya çapında teatral şəhərlərin birinə 
çevriləcək. Üstəlik, təşkilatçılar bir fikirdə 
yekdildirlər: beynəlxalq teatr bayramının 
əhatə dairəsi nə qədər genişlənsə də, 
tamaşalar digər şəhərlərdə oynanılsa da, 
“Üç məkan” həmişə Şəkinin adı ilə bağlı 
olacaq. 
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Şəhərli kürəkən

Heç özüm də bilmirəm, böyük 
kürəkənəmmi, yoxsa başqa bir səbəb 
var, amma nə vaxt kəndə gedirəmsə, – 
“Şəhərli kürəkən gəlib”, – deyə kəndin 
hər evində söhbət düşür. Yaxşı deyiblər, 
“Aldığını  geri qaytarmaq da var”… 
Bəzən vaxtın məhdud olduğu anda heç 
gözləmədiyiniz zamanda qonaqlarınız 
gəlir. Elə bu günlərdə də yenə belə bir 
hadisə ilə rastlaşdım. O gün işdən evə 
dönürdüm. Evin qapısını açmağımla 
birlikdə Tursunay qarşıma dikildi. “Hişşt!” 
– deyərək işarə barmağını dodaqlarına 
apardı:

– Səsiz ol, namaz qılır! – dedi.
– Kim? – deyə pıçıltıyla soruşdum.
– Bağban əmi...
– Bağban əmi kimdir?
– Neçə ildən sonra bağban əmini 

tanımadınmı? – deyərək Tursunay 
qaşlarını çatdı, – Kənddə hamı onu 
tanıyır. Onlar Allahın lütfü ilə bura 
gəliblər.

Sakitcə paltarımı dəyişib, ayağımın 
ucunda evə girdim. Bağban əminin 
fikri tamamilə duasında idi. Başını 
qaldırıb salam verdikdən sonra qamətini 
düzəldərək mənə tərəf döndü:

– Salam əleyküm, kürəkən. Sağ-
salamat gələ bildinmi?

Bağban əmi ilə ilk dəfə 
görmüşməyimizə baxmayaraq, 40 ilin 
dostu kimi qucaqlaşdıq. Necə adam 
olduğunu ilk baxışdanca başa düşmək 
mümkün idi. Bağban əmi mehriban, 
ünsiyyətcil adama bənzəyirdi. Masa 
başına oturan kimi qalın saqqalını 
sığallayıb sözə başladı:

– Zənnimcə, işlərinizin çoxluğu 
sizi kənddən ayrı salıb, əziz kürəkən. 
Kəndə çox az-az gəlirsiniz. Qaynatanız 
da çox dəyərli adamdır. Uşaqlığımız 
onunla dava-dalaşla keçib. Nə vaxt 
şəhərə getdiyimi desəm, – “Əgər Bizim 
uşaqların evində qalmasan, səndən 
inciyərəm”, – deyə təkid edirdi. Mən də 
onun qəlbini qıra bilmədim.

Gülərüz halda, – “Çox yaxşı etmisiniz, 
təşəkkür edirəm”, – dedim.

Bağban əmi həm bu dünyanın, həm 
də axirət dünyasının tələb etdiklərini 
birlikdə yerinə yetirənlərdəndir. 
“Yeməkdən əvvəl bir az içəkmi?” – 
dediyim zaman heç özünü naza çəkmədi. 
İçki badəsini əlinə alaraq: ”Həə, indi 
bunun özü haram deyil, ancaq keyfi 
haramdır”, dedi.

Bax bundan sonra ikimizin də ürəyi 
açıldı. Bağban əmi ağzından bal tökülə-
tökülə Tursunayı tərif etməyə başladı.

Tursunay kənddə ən gözəl 
qızlardandır. Şanslısınız ki, belə bir 
qızımızla evlənmisiniz. Qaynatanızdan 
da söz açmaya bilmərəm. “Şəhərə 
üzüm satmağa gedirəm”, – dediyimdə, 
– “Hoteldə, moteldə gecələrsən, üzünə 
baxmaram!” – dedi. Belə bir ürəyiaçıq 
insan idi. Bu il bazarda üzüm çoxdur. 
Bu gün sata bilməsək, səhər qiyməti 
düşəcək. 10-15 gün dayanmadan 
işləməliyik. Görək başımıza nə iş gəlir. 
Mən tək bacarmayacağımı düşünüb, 
bacım oğlunu da özümlə gətirdim. 
Bacıoğlu üzümləri heç gözdən qoymur, 
maşallah gözüaçıqdır. O da sizinlə 
tanış olmaq istəyir. Ali məktəbə daxil 
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olub, prokuror olacağam deyir. Bunun 
hədəfinə bir baxın!

Həqiqətən də təəssüflənərək, “niyə 
buraya gətirmədiniz?” – soruşdum.

– Dedim axı, üzümlərin yanında qaldı. 
Onların qaravulunu çəkir. Səhər mütləq 
gətirəcəyəm.

Beləcə, gecə yarısına qədər söhbət 
etdik. Sonra Tursunay otaqda bağban 
əmi və mənim üçün yataq açdı. Özü 
isə balkonda yatdı. Bir otaqlı evdə 
yaşadıqdan sonra evin darlığını hiss 
etmirsən, uyğunlaşırsan. Qonağımız 
qadın olarsa mən, kişi olanda isə 
Tursunay balkonda gecələyir.

Bağban əmi sözünün üstündə 
duran adam imiş. Ertəsi gün işdən evə 
gəldiyim zaman milli paltar geyinmiş 
bir cavan “Salam əleyküm”, – deyərək 
qəfil yerindən sıçrayıb mənimlə 
qucaqlaşdı. “Səhhətiniz yaxşıdırmı, 
kürəkən? Evdəkilər də yaxşıdırmı? 
Hər şey qaydasındadırmı, kürəkən? 
Dayımla birlikdə gəldik”, – deyib 
bağban əmini işarə elədi. “Kürəkənimlə 
mütləq görüşməlisən”, – deyə təkid 
etdi. “Tursunay bacımın əri ilə tanış 
olmaqdan çox məmnun olaram” – deyib 
yubanmadan gəldim. Mən bazar işlərini 
çox da sevmirəm. Düzünü desəm, 
buraya oxumaq üçün gəlmişəm. Hüquq 
fakültəsinə daxil olmaq üçün köməyinizə 
ehtiyacım var, kürəkən. İndiki dövrdə 
tanışınız yoxdursa, heç bir yerdə sizə iş 
də yoxdur”.

“Bilirsənmi, – pıçıltıyla əlavə etdi, 
– hüquq fakültəsinə daxil olmaq çox 
çətindir, – dedim. – Mənim tanışlarım da 
yoxdur…”

Deyəsən, bağban əminin qulağında 
eşitmə cihazı vardı. Çünki sizə pıçıltı ilə 
danışdığım sözümü də eşitmişdi.

Elə demə, kürəkən, siz də prokuror 
təhsili verən universitetdə işləyirsiniz, elə 
deyilmi?” –

“Əmilərin birdənəsi, mən müəllim 
deyiləm, sadəcə, magistratura 
oxuyuram”, – deyərək cavab verdim.

“Magistratura, ya da təhsilin başqa 
pilləsi olsun, fərq etmir. Hər hansı bir 
yerdə işləyirsənsə, hamısı bir deyilmi?” – 
soruşdu.

Bu vəziyyətə bağban əmi qəribə 
reaksiya verdi və sözünə davam etdi: 
“Mən bağda işləyən bu kişiyə 5-10 yeşik 
üzüm verməyimmi? Bu da ona bənzəyən 
bir işdir. İnstitut da ona bənzər bir yerdi”.

Nə deyim, bilmədim. Mətbəx tərəfdən 
Tursunayın öskürək səsi eşidildi. Bu cür 
öskürəyin nə mənaya gəldiyini çox yaxşı 
bilirdim. O dəqiqə yanına getdim.

“Niyə  belə deyirsən, – pıçıltılya dedi. – 
Kömək etməmək üçün boyun qacırdığını 
düşünəcək...”

“Nə edim? Doğrusunu deyirəm də”, – 
deyə cavab verdim.

“Kənddəki camaat sizi şəhəri daha 
yaxşı tanıyan, hər şeydən məlumatlı, 
bacarıqlı biri kimi tanıyır”.

Bundan sonra Tursunay səsini daha da 
yavaşıtdı...

Öz-özümə, –  “o çəkməni almasaydım 
hər şey daha fərqli olacaqdı, – dedim. 
– Evdə heç bir qəpik pul da qalmayıb. 
Deyəsən, qonaqlar yenə 10-15 gün 
qalacaqlarmış. Maaşa qədər hardansa 
mütləq pul tapmalısan”, – dedim.

O gecə də qonaqlarla gecənin yarısına 
qədər söhbət etdik. Dayı ilə bacıoglunun 
bir-birindən ayrı olmamaq üçün 
yataqlarını bir yerdə açdıq. Tursunay, 
həmişəki kimi, evin hansısa bir küncündə 
qıvrılıb yatdı. Mən isə, hər zaman olduğu 
kimi, mətbəxdə yatdım. Mətbəxdən gələn 
soğan iyi məni narahat etsə də, birtəhər 
yatdım.

Sübh çağı qapı zənginin səsinə 
oyandım. Qaçaraq qapıya tərəf gedirdim 
ki, Tursunay məndən daha cəld davranıb 
qapını açdı. Atlas köynəkli, saçı incəliklə 
hörülmüş bir qadını görüncə yüksək 
səslə: 
– Booy! Adol sənsən? 
– deyə qışqırdı.

Qucaqlaşıb maç-muç edib öpüşdükdən 
sonra dedi: 
– Bu mənim dostum Ədalətdir. 
Uşaqlığımız bir keçib, bir yerdə 
böyümüşük.

Ədalət içəri girən kimi utana-utana 
pıçıldadı:

– Mən tək deyiləm, – deyən kimi də 
yanaqları qıpqırmızı oldu.  Tursunay nəsə 
pıçıldadı. Tursunay sevinə-sevinə əllərini 
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bir-birinə vurdu: 
    – Doğrudan? Çağır gəlsin.

Sonra mənə tərəf çevrildi:
– Ədalətin toyu yaxın vaxtlarda olub. 

Onlar Daşkənddə gəzməyə gəliblər.
Bir az keçmişdi ki, hündürboy, qaməti 

düz bir cavan böyük çantaları ilə içəri 
girdi. Dayı-bacıoğlu, Ədalətgil, mən və 
Tursunay hamımız birlikdə səhər yeməyi 
yedik. Kəndlilər və şəhərlilər bir-birindən 
ötəri darıxmışıdlar, deyəsən. Çünki çoxlu 
söhbət etdilər.

Ədalət üzündə təbəssüm, –  “Hotelə 
getdik, ancaq boş yer yox idi, – dedi. 
– Ona görə də buraya gəldik. Həm də 
anam və atam da dəfələrlə demişdi ki, 
10-15 gün qalıb Tursunayı da məmnun 
etmiş olarsınız”.

Bayaqdan sakitcə əyləşən kürəkən 
sözə başladı.

– Toya gəlimisiniz? – deyə soruşdu.
Vücudu ilə vəhdət təşkil edən incə səsi 

çıxan zaman titrəyirdi.
O məqamda ağlıma bir şey gəldi. 

“Deyəsən, bizi toya dəvət etməmisiniz?” 
– deməyi fikirləşdim. Kim bilə bilər, bəlkə 
də Tursunaya dəvətnamə vermişdi, düzü 
heç məlumatım yox idi.  
– Mən Daşkəndə 3 il əvvəl də gəlmişdim. 
Şəhər çox dəyişib...

Tursunay mənə eyham vuraraq dedi 
ki, bizim kişi sizə şəhəri gəzdirəcək. Bu 
günləri zövqlə yaşayın, gəzin, kef edin, 
inanın, sonra buna vaxtınız olmayacaq.

Ədalət başı ilə təsdiqləyərək, 
–  “Biz də  belə düşünürük”, – dedi. 
–Prospektdəki divarlara “SƏNƏT 
USTADLARI KONSERTİ” yazılmışdı. 
Buraya gələrkən elə planlaşdırmışdıq ki, 
konsertə də gedək. Mələklər də bu işə 
“amin” deyib. Yeznəmiz də 4 bilet tapa 
bilsə, hamımız konsertə gedərdik.

Səhər yeməyi yedikdən sonra 
Tursunayla qapının arxasından çıxıb 
vəziyyəti gözdən keçirdik.

– Belə edək, iş yoldaşlarımdan borc 
alacağam. Yatmaq yerini də bu cür həll 
edərik: Gəlin və kürəkən otaqda yatar, 
hər halda, onları ayırmaq olmaz. Bağban 
əmi balkonda, bacısıoğlu da mətbəxdə… 
Sən də evin bir küncündə qıvrılıb 
yatarsan. Mən də axşam qonaqlarla 

söhbət edəndən sonra iş yerimə gedib 
orada qalaram. Bir bəhanə edəcəyəm ki, 
həm gecə, həm də gündüz işləyirik.

Tursunay pıçıltıyla, “yaxşı, – dedi, – 
Ancaq pul tapa bilməsən çətin olacaq. 
Tərslikdən evdə yaşıl çay da qalmayıb”.

Nərdivandan enə-enə “Görəsən, pulu 
tapan kimi hansı bazara gedim?” deyə 
düşünürdüm ki, hırıltılı bir səs eşidildi:

– Salam əleyküm, kürəkən bəy.
Səksənərək başımı qaldırdım. 

Qarşımda üzü günəş şüasından qaralmış 
güclü qamətli, beli bağlı bir adam 
dururdu.  Aşağıdan isə 5-6 yaşındakı 
uşağını itələyə-itələyə qalxan kök bir 
qadın gəlirdi. Tanımadığım bu kişi 
qucaqlaşmaq üçün qollarını açmışdı, 
ancaq mən, sadəcə, əllərimi uzatdım.

– Kürəkən, deyəsən, məni tanımadın? 
– o, təəssüf hissi keçirərək dedi. – Kəndə 
gələndə səninlə pişdi oynamışdıq. Əhsən 
sizə ki, o oyunun ustası imişsiniz. Bizi 7 
dəfə udmuşdunuz.

Tam ürək açıqlığı ilə olmasa da, – 
“Buyurun, buyurun, – dedim. – Keçin və 
rahat olun!”

Pişdiçi, – Siz haraya gedirsiniz? – 
soruşdu.

– Mən? Mən buradan gedirəm.
Magistratura oxuyan tələbələr yaşadığı 

yerə dəyib, nərdivanın pillələrini üç-üç 
endim və küçəyə çıxdım...

Tərcümə etdi: 
Əsəd ƏSƏDZADƏ

Gülnar SƏMA
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Zəlimxan Yaqubun türk ənənəsində kodlaşdırılan 

“YUNUS ƏMRƏ DASTANI”

Xalq şairi Zəlimxan Yaqub irihəcmli 
“Yunus Əmrə dastanı”nı 1991-ci ildə 
qələmə almışdır. Səkkiz yarımbaşlığı 
olan poemada əsas əhvalatların təsviri 
nəsrlə verilsə də, çoxlu sayda qoşma 
və gəraylılara da istinad olunub. Əsərin 
nəsrlə olan müqəddiməsindən bəlli 
olur ki, poemanın yazılması üçün şairə 
qeybdən gələn səs yol göstərib, bu da 
dastanlarda qəhrəmanların buta alması 
motivini xatırladır. Girişdə daha çox 
Yunus Əmrədən əsər yazmaq üçün ilahi 
qüdrətə sahib olmaqdan və Yunus Əmrə 
ucalığına bələd olmaqdan söz açılır. Əsas 
fikirlər bu misralarda ümumiləşdirilib: 
“Yunus sözü demək üçün yurd dilini 
bilməlisən! Bir millətin xilaskarı qurd 
dilini bilməlisən!” 

İlk bölüm olan “Yunus dərgahı” 
beş bəndlik gəraylıdan ibarətdir. 
“Mübarək üzünü görməyə gəldim” adlı 
ikinci bölümün əsas ağırlıq mərkəzi bu 
misraların üstünə düşür. “Nəylə ölçüm, 
səni nəyə bənzədim, Ölçülməzi ölçə 
bilməz ölçülər”. Bununla yanaşı, şair ulu 
ustada müasir dövrün bəlaları barədə də 
gileylənir. “Füzuli Bağdadda səksəkəlidi, 

Bir canın içində neçə can yatır. Nəsimi 
Hələbdən Şirvana baxır, Ələsgər 
Göyçədə nigaran yatır!” Bənddə müxtəlif 
tarixi zamanlarda yaşayan ədiblərin adı 
çəkilməklə ayrı-ayrı əsrlərdə ölkəmizin 
başına gətirilən bəlalar onların simasında 
ümumiləşdirilib.  “Dəmir çarıq, dəmir 
əsa” bölümüylə əsərin ekspozisiya hissəsi 
yekunlaşır. Bu bölümdə Yunus Əmrənin 
şəriət, təriqət, mərifət və həqiqət 
qapılarından üzü ağ çıxması və ilahi sözə 
sahib olması bəlli olur. 

“Tapdığın qapısında” adlı bölümlə 
əsərin zavyazka mərhələsi başlayır. 
“Günlərin bir günündə Yunus zəmanənin 
böyük şeyxi Hacı Bəktaş Vəlinin tapşırığı 
ilə ulular ulusu Tapdıq Əmrənin qapısını 
döydü...” Şeyxi də haqq yolunda xidmət 
üçün onu öz dərgahına qəbul edir.  
Yunus Əmrə bütün təbiətə, Tanrının 
yaratdıqlarına könül verir. O, dağa, daşa 
olan sevgisini də sübut edirdi. Bir gün 
şeyxinin qızı Fatma bulaqdan gələrkən 
Yunusun qarşısına çıxır. Yunusa olan 
sevgisinin saflığı qızı da aliləşdirir. Qızın 
sevgi etirafından bəhs edən dörd misralıq 
bəndə diqqət etsək, sufizmin dörd 
mərhələsinin keçildiyini görmüş olarıq.

Hansı yana çıxıram, gözə sən 
görünürsən, (şəriət)

Çiçəklərə baxıram, gözə sən 
görünürsən! (təriqət)

Yatıram, oyanıram, gözə sən 
görünürsən, (mərifət)

Ocaq kimi yanıram, gözə sən 
görünürsən! (həqiqət)

Yunus Əmrəyə aşiq olan qızın 
dilindən verilən bu misralardan da 
görünür ki, ona könül verən də özü kimi 
ali məqama çatmış olur. Yunusun da 
qüdrəti ondadır ki, özünə qarşı olan sevgi 
ilə insanların daxili saflığına nail ola bilir. 
Fatma ona olan eşqi ilə mənəvi təkamülə 
çatmışdır. Yunus Əmrə bu sevgini anlasa 
da, etirazı ilə onun könlünü yıxmağı 
düzgün hesab etmir. Xeyli tərəddüd 

Gülnar SƏMA
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keçirir: “Desinmi gecikmisən, mənim öz 
sevgilim var”, “Desinmi Sarıköydə bir 
qız qoyub gəlmişəm”. Mümkün qədər 
qızın ürəyini qırmamağa çalışır. Atasının 
dərgahında hamının onu çox sevdiyini 
deyir. Amma qızı da aldatmaq istəmir. 
“Mən səni gözəlliyin tacı kimi sevirəm, 
Mən səni ən sevimli bacı kimi sevirəm”, 
– deyərək onu boşuna ümidləndirmir. 
Bildirir ki, bu dərgaha yalnız atasından 
ərənlərin himmətini, peyğəmbərin 
şərafətini öyrənmək üçün gəlib. Öz 
missiyasına sadiq qalan şair ürəyində yeri 
olmayan Fatma sevgisindən mərdanə 
şəkildə imtina edir: “Ayrıldılar bir axşam, 
həmişəlik, əbədi, Qıza könül vermədi 
eşqin ulu məbədi!”

 Əsərin “Mövlanə məclisində” 
adlanan bölümü kulminasiya xarakteri 
daşıyır. “Haqqa qırx illik xidmətdən, 
dərsdən və tərbiyədən sonra Dərviş 
Yunus şeyxinin xeyir-duasını alıb, 
Tapdıq Əmrə dərgahından ayrıldı”. O, 
Mövlanənin sorağıyla Konyaya gəlir. 
Mövlanə onu “Mənim Şəmsim ustad 
oldu, sənin isə Tapdığın, Heç olmadı 
həqiqətdən yayındığın, sapdığın”, – 
deyərək böyük ehtiramla qəbul edir. 
Əsərin ən ibrətamiz yeri “Yunusla 
Osman Qazinin görüşü”dür. Bu hissədə 
Osmanlı imperiyasının ədalətli qanunlar 
üzərində qurulması tarixçəsinə də yer 
verilmişdir. Bununla yanaşı, sultanın 
sarayında hikmət sahiblərinə böyük 
ehtiram göstərilməsi ibrətamiz şəkildə 
qələmə alınmışdır. “Osman Qazi 
bilirdi ki, Yunusun ilahiləri, hikmətli 
sözləri bütün Anadoluya bir doğmalıq 
gətirir, qardaş qırğınını, qan davasını, 
tayfa çəkişmələrini sakitləşdirir: bu da 
sultanlığın nüfuzunu birə-beş artırırdı”. 
Osman Qazi atası Ərtoğrul bəyin 
vəsiyyətinə əməl edərək yurdunun 
xilaskarı olmağı bacarırdı. Zəlimxan 
Yaqub onun hökmdar qüdrətini 
belə göstərir: “Arxasında Bizans 
vardı, önündə monqol, Düşmənlərin 
kimliyindən yaxşı halıydı”. Yəni dünyanın 
ən uzunömürlü imperiyası olan Bizansın 
hələ də var olduğu bir dönəmdə, üstəlik 
şərqdən qərbə monqol istilaları da 
tarixi gerçəkliyə çevrilirdi. Məhz belə 

bir şəraitdə bu güclərə dirəniş göstərə 
bilib, türkün ən üzünömürlü imperiyasını 
yarada bilmək, doğrudan da, türkanə bir 
çaba tələb edirdi. Buna görə də, hədəfə 
doğru inamla gedirdilər. Əyricədə ən 
uğurlu zəfər qazanan osmanlılar La-
Manşdan Bursaya qədər bütün ərazilərdə 
qələbə qazandılar. Onlar yeni torpaqlara, 
sadəcə, sahib olmurdular, həm də həmin 
yerlərə türkün böyük mədəniyyətini 
aparırdılar. 

Poemada göstərilir ki, Osman 
Qazi bayram günü qılıncları qında 
saxlatdırırdı. Bu, ilk baxışdan, bəlkə 
də, sıradan bir detal kimi görünə bilər. 
Amma, əslində, türk xarakterinin 
bütövlüyünün simvollarından biri 
kimi anlaşılmalıdır. Bu detallara tarixi 
düşmənimiz ermənilər bizdən daha 
çox fikir veriblər. Məlumdur ki, son iki 
əsrdə onların türk soylu xalqlara qarşı 
qırğınları əsasən bayram günlərində 
həyata keçirilir. Türk kökənli hökmdarı 
isə bayram şənliyində Yunus Əmrədən 
oxuyan ozanlar başqa bir aləmə aparırlar. 
O, Kayı xanın dörd yüz atlı ilə yaratdığı 
qoşunun sayının indi qırx mini keçməsi 
ilə qürur duyurdu. Hökmdar Ozanlardan 
oxuduqları sözlərin müəllifini soruşur. 
“Dərviş Yunusun! Cavabını alanda əmr 
elədi ki, sizə üç gün vaxt verirəm, Yunus 
Əmrə hardadırsa onu tapmalısınız...” 
Əgər o, gələ bilməsə, özüm onun  
ziyarətinə gedərəm deyir.  Hər tərəfdə 
onu axtarmağa başlayırlar. “Hər kimdən 
soruşursan, Deyir: “Yunus məndədi!”, 
“Hamı Yunusam deyir, Gəzənlər çaş-baş 
qalır”. Axır onu Tapdığın dərgahında 
axtarmağa gedirlər və öyrənirlər ki, o, 
bu yerlərdən yeddi ildir gedib. Nəhayət, 
Yunus Əmrə özü axtarıldığını hiss edib 
bir axşam gəlib saraya çatır. Sultan buna 
sevinməklə yanaşı, həm də onu sarayda 
qalmağa və birlikdə dövləti ədalətlə 
idarə etməyə çağırır. “Təzəcə doğulan 
bir məmləkətin, Qüvvəti mən olum, 
ürəyi sən ol! Arxası mən olum, gərəyi 
sən ol!”- fikirləri ilə öz millətinin fəxri 
olan sənətkara böyük ehtiram göstərir. 
Şair Ona cavab verir ki, “Mən dərviş 
Yunusam, dərvişin yeri, Oba içindədi, el 
içindədi”. Məlum olur ki, onların ikisinin 
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də əsas məramı xalqına əsl vətəndaş 
mövqeyi ilə xidmət etməkdir. Osman 
Qazi ona xoş niyyətlə təklif etdiyini 
inandırır. Birlikdə dövlətlərinə daha 
böyük xeyir vermiş olacaqlarını bildirir. 
Hökmdar müdrikliyi xalqın taleyini hər 
şeydən üstün bilməsində özünü göstərir. 
Bu epizoda diqqət etdikdə Nizaminin 
yaratdığı hökmdar obrazlarının da 
mübaliğə olmadığına inanırsan. Bəlli 
olur ki, bir vaxtlar türk hökmdarları ilə 
şairləri eyni amala xidmət ediblər. Yunus 
Əmrə onun bu cür böyük ammallarla 
yaşamasına sevinir və bildirir ki, hər 
yerdə sənə dəstək olacam. “Səsinə səs 
verib ellər içində, Səs ollam, ün ollam. 
Hay-haray ollam”. Əsil haqq şairi xalqını 
qoruyan sərkərdələrlə xalqın arasında 
körpü olmağı bacaranlardır. Sarayda 
yaşayaraq təxəyyülündəki xalqa məcazi 
mənada xidmət etməkdənsə, xalqın 
içində yaşayıb, millətin və məmləkətin 
bütövlüyünün simvolu olan saraya həqiqi 
xidmət etmək dövlətçilik naminə daha 
əlverişlidir. Osman Qazi ona “şeyxim”, 
“dərvişim”, “dostum”, “ozanım”, – deyə 
müraciət edir. Ondan xeyir-dua istəyir 
ki, haqq yolunda qılınc çalanda ayağı 
altında yer titrəməsin. Yunus Əmrə 
bildirir: “Gözüm gördü, könlüm duydu, 
qəlbim sevdi hökmünü, Səni bildim bu 
dövlətə ata, şanlı sultanım”. Bu misralar 
bir ilahi şairin öz hökmdarına millətinin 
taleyini əmanət etməsinin təsdiqidir. 
Hətta, ən əsas məsləhətini də verir: 
“Səltənəti məhvərindən yıxsa bir tamah 
yıxar, Qoyma sərvət başınızı qata, şanlı 
sultanım”. Bununla da hökmdar və şairin 
dövlət və dövlətçilik naminə bir-birilərinə 
arxa olduqlarını görmüş oluruq. Əslində, 
poemada qabardılan əsas məsələ türkün 
dövlət gələnəyinin ədalətli idarəçiliyə 
əsaslandığını nümayiş etdirməkdir.

Əsərin “Molla Qasım sınağı” adlanan 
hissəsi zavyazkadır. Yunus Əmrənin 
şan-şöhrəti artdıqca təbii ki, paxıllığını 
çəkənlər də çoxalır. Bu da onun 
göstəricisidir ki, tarix boyu heç bir kəs, 
heç bir fərd hamı tərəfindən birmənalı 
qarşılanmayıb. Hər bir insan başqasını 
öz ürəyinə, öz ölçü meyarlarına görə 
dəyərləndirər. Şairin şeirlərini yandırmaq 

istəyən molla buna nail ola bilmir. O, 
şeir yazılmış vərəqləri cırıb suya atır, 
ancaq vərəqlər dil açıb nəğmə oxuyur. 
Bu parçadan çıxan nəticə odur ki, “Batdı 
Molla Qasımlar, Bəşərin yaddaşında Bir 
Yunus Əmrə qaldı”. 

 Poemanın “Mən burdan getməyə 
gəldim” bölümünü final adlandırmaq 
olar. Bu hissədə onun can üstə olarkən 
yurdunun hər yerindən ziyarətə 
gələnlərin ibrətamiz davranışı təsvir 
olunur. Ölümündən sonra hər kəs istəyir 
ki, şairi onların torpağında dəfn eləsinlər. 
Bir müdrik qoca deyir ki, “O təkcə 
bizim deyil, türk oğlu türk adlanan ulu 
bir millətindir”. Bu ulu millətə aid olan 
hər bir dahi sənətkar bəşəri yaşarılığına 
söz və əməl birliyinin vəhdəti sayəsində 
nail olmuşdur. Axır qərar verirlər ki, 
şairi Əskişəhər yanında Sarıköydə 
dəfn etsinlər. İndi düşünürlər ki, onun 
Ərzurumda, Kırşəhirdə, Qaramanda, 
Konyada, Aksarayda, Sivasda qəbri var. 
Müəllifin son qənaəti bu olur ki, Yunusu 
görmək üçün haranısa gəzməyə ehtiyac 
yoxdur, onu görmək istəyən hər kəs hər 
yerdə görə bilər. Ən əsası isə öz qəlbinə 
həqiqi ziyarət etməklə Yunus Əmrə 
dərgahına çatmaq olar. 

Bu poema, sadəcə, bir türk yazarının 
həyat tarixçəsinin xronologiyası deyil. 
Əsər öz dil-üslub xüsusiyyətlərinə görə də 
tamamilə türk ənənəsində kodlaşdırılıb. 
Türkün dastan təfəkkürünün qədim 
zamanlardan üzü bəri epik təsvirlərə 
himayədarlıq etməsi əsaslandırılıb. 
Poemada Yunus Əmrənin öz 
misralarından 18 dəfə istifadə edilməklə 
yanaşı, irili-xırdalı 18 nəsr parçası da yer 
almışdır. Heç bir təhkiyə mətni məcburən 
nəzmə gətirilməyib. Əsasən tərənnüm 
obyektləri şeirlərlə ifadə olunub. Mətndə 
nəzm və nəsr dilinin tarazlığı zərgər 
dəqiqliyi ilə gözlənilib. Bütövlükdə əsərin 
kompozisiyası türk milli düşüncəsi 
üzərində qurulub.

təhlil

117USTAD dərgisi \ Sentyabr 2016



münasibət

118 USTAD dərgisi \ Sentyabr 2016



Bu yaxınlarda “Möhkəm 
iradə” adlı Amerika filminə 
baxdım. İkinci dünya 
müharibəsindən bəhs edən 
film müharibəni bütün 
dəhşətləri və çılpaqlığıyla 
təsvir edirdi. Filmin 
qəhrəmanı Olimpiya 
çempionudur. Amerikada 
yaşayan italiyalıdır. 
Həmişə də məktəbdə onu 
italiyalı olduğuna görə 
yoldaşları sıxışdırır, ələ 
salır, döyürlər.   

danışsa, süd gölündə üzəcək, 
əsir kimi yaşamayacaq. Bu 
cür eləyib rahat yaşayan çoxlu 
amerikalını nümunə göstərirlər. 
Amma o, təklifi qəbul etmir, əsir 
düşərgəsinə qayıdır. Burda onu 
böyük əzablar gözləyir. Düşərgədə 
yapon komandir onun iradəsini 
qırmaq üçün nələr etmir?! Bütün 
əzablara dözən Olimpiya çempionu 
müharibənin sonuna qədər şərəfini, 
ləyaqətini itirmədən sağ qalır və öz 
evinə qayıdır. 

İlk baxışdan film plakat filmi 
kimi görünə bilər. Bir çox adamlar 
da bu cür iradəli adamların 
mövcudluğuna şübhəylə yanaşa 
bilərlər. Amma bu cür adamlar   
həmişə olub, indi də mövcuddurlar. 

Müharibə mövzusunda olan 
bu filmin rejissoru və prodüsseri 

Sevinc ELSEVƏR

İki qadın müəllifin müharibəyə baxışı
haqda bir yazı

Amma o, möhkəm iradəsi 
sayəsində qaçış üzrə olimpiya 
çempionu olur və yaşadığı ölkənin 
adını ucaldır. Bundan sonra o, 
yaponlarla müharibəyə yollanır. 
Olimpiya çempionluğuna gedən 
yolda əldə etdiyi iradə sayəsində 
müharibədə sağ qalır. Başına çoxlu 
bəlalar gəlir. Döyüşçü yoldaşlarıyla 
birgə təyyarədə qəzaya uğrayır. 
Salamat qalan üç nəfər 45 gün 
açıq okeanda aclıq, susuzluq, 
köpək balıqlarıyla döyüşür. Üç 
yoldaşdan biri dözməyib həlak 
olur. O isə digər yoldaşıyla birgə 
yapon donanmasına əsir düşür, 
Yaponiyaya aparılır.

Onun məşhur Olimpiya 
çempionu olduğunu biləndən 
sonra  yapon radiosuna çağırırlar 
və deyirlər ki, Amerika əlieyhinə 
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qadın idi. Adı çoxlarına tanış olan 
Ancelina Coli.

Həmin ərəfədə müharibədən 
bəhs edən bir kitab da oxuyurdum. 
Elə həmin kitabın da müəllifi qadın 
idi.  

 Yay tətilində özümlə rayona 
30-a yaxın kitab yığıb aparmışdım. 
Hətta  evdəkilər  də demişdi  ki, 
axı bu qədər kitabı hara yığıb 
aparırsan, guya oxumağa vaxtın 
olacaq? Hamısını oxuyacağımı 
zənn edirdim. Ağlım köhnə 
zamanlara getmişdi. Üç günə 
ən iri həcmli kitabları da oxuyub 
qurtarardım. “Hərb və sülh”, 
“Səfillər”, “Anna Karenina”, 
“Sakit Don” kimi əsərləri mən üç 
günə oxumuşdum.  Adətən yemək 
süfrəsində belə oxuyurdum.

Amma indi  iki ayda cəmi üç 
kitabı tam, ikisini də yarıya kimi 
oxuya bildim. Kitablardan biri 
Svetlana Alekseyeviçin “Müharibə 
qadın simalı deyil” sənədli 
romanı idi.  Kitabı oxuduqca rus 
qadınlarına sadəcə heyran oldum. 
Başa düşdüm ki, azərbaycanlı 
qadın olaraq, azərbaycanlı 
beyni ilə rus qadını ilə yarışmaq 
mümkünsüzdür. Təsəvvür edin, 
müharibədən çıxmış, çoxu 
sağlamlığını, gözəlliyini itirmiş 
bu qadınlar nə qədər müharibəni 
pisləsələr də, Stalinə nifrət etsələr 
də, hətta öldürdükləri almanlara 
görə də təəssüf hissi keçirsələr də, 
bir şeyə peşman deyillər:  haqq, 
ədalət tərəfindən vuruşduqlarına!  
Onlar  deyirlər: bu gün olsa, yenə 
də vuruşardıq. Çünki biz haqlı idik! 
Ədalətin tərəfindən vuruşurduq! 

Hələ qızlarını müharibəyə 
göndərən ata-analar məni lap 
təəccübləndirdi. Bir ananın  beş 
qızı var imiş. Oğlu yox imiş. Böyük 
qızını cəbhəyə yola salır ki, get 
atanla birgə vuruş. Bacılarına 

mən baxaram! Bizə qələbə 
gətirin! Halbuki  bizdə adamlar 
var oğlanlarını gizləyirlər. Cəlil 
Məmmədquluzadənin  “Danabaş 
kəndinin məktəbi” əsərindən 
bir əhvalat yadıma düşəndə 
lap utanıram. Oğlan uşaqlarını 
məktəbə yığırlar, analarsa 
oğlanlarını gizləyir ki, əsgər 
aparırlar.

Mən demirəm, ruslar yaxşı  
eləyib müstəmləkəçi olublar, 
falan. Amma o cür qadınları olan 
xalq imperiya quracaqdı, biz də 
işğal olunacaqdıq. Təbii idi! İkinci 
dünya müharibəsindən nənəm 
həmişə dəhşətlə bəhs edərdi. Arxa 
cəbhədə də olsaq  çətin idi, aclıq 
idi deyə. Svetlana Alekseyeviçin 
kitabını oxuyandan sonra mən öz-
özümə dedim: yox, onda nənəmgil 
kef edirmiş. Onlar müharibənin 
üzünü də görməyiblər. Səsini-
sorağını eşidiblər.

Yazıçının söhbətləşdiyi veteran 
qadınlardan biri sözlərinə belə 
başlayır: mənim bu kitabı oxuyacaq  
adamlara yazığım gəlir. 

Müharibə həqiqətən  dəhşətdir! 
Həm də müharibə həqiqətən 
cəsur adamların işidir. Ədalət  və 
həqiqətin tərəfində döyüşənlərin işi 
isə həmişə çətin olur, amma onlar 
mütləq qalib gəlirlər. O döyüşçü 
qadınlar hamısı bu həqiqətə 
inanaraq döyüşə getmişdilər. Hər 
şeyə – sosialist imperiyasına, 
Stalin diktaturasına, qadın üçün 
müharibənin ikiqat dəhşətli 
olmasına rəğmən onlar bu qanlı 
müharibədə haqqın döyüşçüləri 
idilər, bu yolu özləri seçmişdilər.  
Onlar bunu bu gün də etiraf 
etməkdən çəkinmirlər. 

münasibət

120 USTAD dərgisi \ Sentyabr 2016


